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 * א * א * א * + * * 6 6 6606 6 606 6 6 66 6 66 א 6 6.2. 6 רעהרַאפ ַא

 ןופ ןעגנַאלקּמָא .ןעפַאה םייב -- .וועיק ןייק טמוק ףיש וד

 םיג ןעמ -- .גוצ ַא גיטעּפשרַאפ ךיא -- .םָארגָאּפ רעוועיק
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 לעטיּפַאק רעטייווצ

 .עיצַארגימע רעד ןופ טקנוּפ-סגנולמאז םעד ןיא

 ַא ןיא יװ בוטש ַא -- .ןעבָארגעגסיוא דרע'רד ןופ יוו טדָאטש ַא

 סיזויזייייויז+יי+**+++ םינלזג טימ השעמ

 -- .שינעגעגַאב ַא -- .ןהעזסווא ןעטריזיליוװוצ ַא רעדיוו םוקַאב ךוא

 ךיירטשסע ןיא טוג ךיז ןעלהיפ ןעטנַארגימע וד

 .ןעטנעגולעטנוא -- .רעמייוו ןעוהָאפ וצ טעליב ַא ףיוא טרַאװ ןעמ
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 * 1 6 א 4 06 6 6 2 6 6 6 2. + ןאקַארל ןוא גרעבמעל -- .ּפָא טהעג גוצ רעד
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 ייייי*י+-- ס'יעק ןייטשנובור וד -- .לַאטרַאװק ןעשידיא םעד

 ןעשיווצ םווטשנעמַאזוצ ַא --- .לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןיא שיסור
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 םיוא לעקיטרַא רעטשרע ןיימ -- .רעלדַא סקילעפ --- .יערפ םַאילליוו 118 ...555-+יי .....+..+..+-++.+ רערהעל רענַאקירעמַא ןיימ
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 9008 ......666 יי ייווי 4, 08 66 6 6 6 6 66 2 השרד עשירַאנ ַא

 018 ..............יי*י-.+.++ סעיצנעדנָאּפסערָאק עשיסור ענוימ
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 ֹוד ןיא גנולמַאזרַאפ עטסערג --- .ןָאינוו-רעדיונש רעד ןופ גנַאפנָא

 יי רעוהיפ-רעטייברַא עשידיא עטשרע יד --- .ןערהָאי עטשרע

 .יייייייייי-יי*י-+++ ן'קרעמ .רד -- ."םואעסיול-רָאבייל

 עטשרע -- .ןייארַאפ רעטייברַא רעשידוא --- .שטערג רעדירב וד |

 0 ' * 5 9 8 6 8 60 * 6 6 6 6 90 6 6 * + 6 5 * 8 8 + 9 = ןָאונוו רעכַאמ-קוָאלק

 .יייי'יי'י-+++ .טיוצ עוונ יד, -- .לוש"גנוריגער --- .טַארייה

 לעטיּפַאק רעטניינ

 .ןערהָאי ענידמרוטש ייווצ

 6 א * * * א( 2 * * * 4 4 4 6224, 66, ,+ , יי עבמָאב רע'ָאגַאקוש יד

 = יםנויּפמעקילהַאװ רעקרָאי-וינ ןופ עטכישעג רעד ןיא םעיונ א

 שודרַאשזד ורנעה 'וד --- .ןויּפמעק שזדרָאשזד ורנעה רעד

 0 9 59 6 8 5 6 * * * * * ** 6 * * 2 6 6 4 4 6 4 1, 6, 6... + ++ עירָא

 רעייז ןוא ןעטסילַאיצָאס עשטיוד --- .ןָאונוי רָאבייל לַארטנעס

 * א{ * 6. * * * 1 * 6 644: 4 66: , 6... + + םו פנויַא

 -- ."רעדיל, רעד -- .ןייּפמעק שזדרָאשזד ירנעה םעד ןופ ביוהְנַא

 .י*י+ טלעווזור רָאדָאעט --- .ףירב ךרוד עטַאבעד ַא --- .טיאוו

 יי יי ייייייייייי* ןילגיקעמ רעהדַאפ --- .ןָאיל עד לעינעד

 * 6 6 6 6 6066 4 6 6 6 62 6 א א אש. ייייי++ 1886 גָאט ןָאשקעלע

 יי יי .. ן'שטיוועש ןוא ן'שזדרָאשזד ירנעה ןעשיווצ עטַאבעד ַא

 * 2 א 1 6 2 6 6 6 6 6 6 604 4 4 6 6 6 6 2 "סוגרא,; רעד ןוא "רעדיל , רעד

 טסָאמ ןַאהַאי -- .ןעפַאװ וצ ףור ַא -- .סעדער ערענָאיצולָאװער

 אי א א א * 6 * 26 6 6 6 6 6206 0606 6 6 2 2 א א 6 6 6. טלייטרוארַאפ

 .696 6.4 606 0666 0666 066 66 6 6... 64 רעבמעווָאנ רעטפלע רעד

 לעטיּפַאק רעטנהעצ

 .פערב ַא וצ וצ םוק ךיא

 -סווא טפַאשלעזעג עיירפ ַא ןעק -- .תוישק ןעגערפ וצ ןָא ביוה ךיא

 יי יי יו י'יייייי*י+ ? גנומוטשּפָא ןהָא ןעמוק

 .טסוברַאנַא םווא רַאפ טכַאמעג רומ טָאה סָאװ ריצַאּפש ַא -- .ןַאמכבַאב

 י+ רעכיב ייווצ --- .ן'סַאנָאי רעדנַאסקעלַא טימ ךערּפשעג ַא --

 ,סקרַאמ לרַאק ןופ רעטכָאט יד ,ַארָאנָאעלע -- .טבענקביל םלעהליוו

 יי יי א ר ייייייייייייי+ גנילעווע ןַאמ רהיא ןוא

 ןעבָאה רעדילגמימ יד יװ --- ,ךרוד טלַאפ ענומָאק ועסעדָא-וונ וד

 ןעגעוו ןע'נַאלּפַאק טימ ןעטַאבעד ענוומ --- .ךיז ןעשיווצ טבעלעג

יייייייי*ייי**-*-+ ענומָאק רענעלַאפעג רעד
 יי יי סיי

 -- .ןָאפנהאשזד ססימ --- .בולק רעשיטסילַאוצָאס רענַאקירעמַא ןַא

 -- .טכָאפ ָאגוו -- .סוטלָאס רַאגוע -- .דרַאנָאעל סעסימ

 *56556666 6. יייייייייייי-י+י*-++ ןעמורוו רעטלָאװ

 6666 666. . + יייי+ רעכיב ויוװצ ענייז ןוא דנעלנָארג סנערָאל

 046. 56 6 + ייי* ןעשטייד יד ןוא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס יד
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 לעטיּפַאק רעטפלע
 ,ןעטפַאשטנַאקעב רענַאקירעמַא ערעדנא

 "סור ןוא ןעטנעדוטמס -- .רערהעל רענַאקירעטַא עגנוו ןופ בולק ַא
 ,,..........-+...+.+ אקיועמַא ןיא ןעטנעדוטס ןוא דנַאל

 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 א 2 6 6 22 טי יז ןעטווצ ענעי ןוא ןעטוימעסיטנַא
 רענַאקירעמַא -- . ןָאס קרָאו-וינ, רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןוא

 ,,, 0, ..........+ רעצטילוּפ ןוא אנאד -- .םזילַאנרושז
 שזרָאשזד -- .גנוריוס דרַאודע -- .גנורהַאפרע עסה נעגנאנוא ןַא ַאַאל ןערידוטש וצ ןָא ביוה ךיא --- .םינצבק ןוא םעוושזרוב -- .טיונ

 ךוא -- .גנורהַאפרע עטהענעגנאנוא עטייווצ ַא -- .לעגָאפדלָאג
 2 ,,"" ,י........6.יייי-י**+ רעיֶאְל סיוא רע

 ,1וו ............+ סרעוװ ס'רעסנעּפס -- .לעגוופ עזָאלגרָאז

 פעטיּפַאק רעטפלעווצ
 ,לַאטרַאװק ןעשידיא ם'ניא

 ,,........+.+..++.++ לוקס-גנונויא רעד ןופ ןעּפיט עכילטע 4, 2 2 6 6 6 6 6 66 6666 6.6( יט. 2( א'יייייוו ךרַאזולב רעד ... באשוד םעד ןעריולרַאפ בָאה ךיא סָאװרַאפ --- .רעדניק יד ,םודמלמ יד ,םואכג יד -- .'םיוח ץע תבישי ,, ןוא ןעסַאלק עשולגנע
 .. ןיײמעגלַא ןיא ןערהָאי ענעי ןופ לַאטרַאװק ןעשודיא םעד ןעגעוו .........6גי 66 יייי**** "עזנוצ םוקולא --- .ללוכה בר רעד םינוח עטמהירַאב טריטרָאּפמיא ןעמ -- .ןעפקַאװ תולהק ,,..................+ סקרַאמ ףלָאדור -- ,דלָאגנהעש ,רעלדַא ,יקפװעשַאמָאהט --- ."ףרַאה ס'דוד , --- .רעּפיק-ןולַאס ַא .... ןעדַאפדלָאג םהרבַא -- .ץנערוקנָאק-רעטַאעט -- .םזיציוורוה סעדָא ןופ גניליווצ ַא -- ."םערעּפָא עשירָאטסיה ,, -- .רעלסעק ךיוויוד ,ןַאמנייפ --- .ץיוורוה "רָאטעּפָארּפ , --- ."ראלסע .ַאפוט;, 2 ,,......+.... "ןעמַאד עטעקָאק , ס'רמש --- .רעטַאעט ןעשידיא םעד ןיא סערעטנוא ןיומ ןוא ָאקסעלוגָאמ דנומגיז דלעפנעזָאר .ט---.רָאטס-םורפפ רעייז ןוא ןעגָאבנעלעגעצַאק ,ןָאזנעגווּפ ןייי יי ........טנעדנעטניארעּפוס רעד ןוא לאּפיסנירּפ רעד

 לעטיּפַאק רעטנהעציירד

210 
223 

200 
59 

844 
208 

07 
2098 
209 
370 
214 

27 

282 
5 

1 
08 
201 
407 

 עשיטסילַאיצָאס יד ןוא "טיעקָאודע ס'נעמקריֿפוװ, רעד
 .ײטמרַאּפ רעטײברַא

 ןעוסול --- .ערושָארב ַא -- .םזילַאער --- .ןעלקיטרַא ןוא סרושטקעל 2, ,.....:..י++י עטַאבעד ענעכָארּפשעג ַא -- .ןָאטנאג רָאסעּפָארּפ --- .עטַאבעד ענעבירשעג ַא -- .סָארַאי רַאטקיװ -- .עשוב

 ,,... ... ..+..+ .+. סרָאו-וינ רעפיוא סעדער עטשרע ענוימ ...... "טייהרהאװ, גנוטייצ רעויז -- .ןעטסיכרַאנַא ץעשודיא וד ... ווָאדיגַאמ -- .ןעטפַאשקרעװעג עשודוא עטגונווארַאפ -- .ץיוװַאקליה סיררָאמ ,סאדנאב ןָאעל ,ןיקטעמַאז ליאבומ ,רעלימ ואול וימרַאב רעד ןיא "טילּפס ,, ַא ןעגעוו גנולמַאזרַאפ ַא -- .(עירעס עמווווצ) סערגנָאק רעשיטסילַאוצָאס רעלַאנָאוצַאנרעטניא רעטשרע רעד ,,.............+.++. עװטירב ַא םימ השעמ ַא ןוא דייסראג ס'יייו יי. .,..... גנולעטשסיוא ןייז ןוא ןיגַאשטשערעוו
6 

2160 

421 
24 
4089 

431 

158 
140 
241 



 : דנַאב ןעטייווצ ןיא רעדליב

 א א א א טא א א ראאא א ר ראה ריבשַאמ רזעיולא

 א א א ר רו (יקסוועיַאר .רד) יקפוועוארמאש .שט

 2 א א א א ר א א א ר א סענאדאב לאוש

 0 א א ר א א ר עא טא א רעקאנעמ ןָאמָאלָאס

 א א א א א ראק טא א ראה ןייטשנייוו דרַאנרעב

 וי א א א א א א א ר ראו א שטיוועש !עגרעס

 טי א א א ראג טא טא ר א (1883 ןיא) ןַאהַאק .בא

 א א א טא טא ראג ר א א א א יערפ םַאיליוװו

 טא א א א ראג א או אהא ר א ןירעּפלַאה ליַאכימ

 יא א ר א א (קַאװיּפפ .רד) יקסווָאקַאוויּפפ .ה

 היה היד יה יח היה היד ךיחחה חד == טדעעשרוק לעוונַאמע

 יא א א א א ר א א טא ראג א ׁשֵא קרַאמ

 א א א א א א טאג א א א רוב גניק דרַאודע

 א א א א ר ראט א א אה װָאקיניעלַא יַאלָאקינ

 יי א א א טא א א א א א אב ןַאממרַאה ָאעל

 יי א א א א א א א א א ןָאטניוװס ןהַאשזד

 יא א א א א א ר א א ןָאטניה לענריוק

 היה הוד היד הוד היה החח ןחיז היד (1586 ןיא) ןַאהַאק ַאננַא

 יי א א א ר א א א (1885 ןיא) ןַאהַאק .בא

 יי יי ר א א א א א ר א סַאנָאו רעדנַאסקעלַא

 יי א א א טא ר א א ר א טכענקבול םלעהליוו

 יי א א א א א א ראה גנילעװע-סקרַאמ ַארָאנָאלע

 = כא א א א א א ר א א ווא ןַאלּפַאק לוַאּפ

 יי יי א א א ר א א א א א דרַאנָאעל סעסומ

 יי א א א א טא א א א א דנעלנָארג סנערָאל

 א א א ראא ר א א א ראה שטעיב ןיוװרַאד סומזַארע

 טי א א טא א א א א ראה סָארַאי רָאטקיװ

 יי א א א א א א לעינעס ןעיסול

 א א א א א א א ר ראה ןיקטעמַאז ליַאכימ

 שודווּפ ייב
87 -- -- -- 

 יד ייד יז יז י.י ייד יד יד .=- == = =- ןגופ ,ּו
 442 = יי יד ייד





 ןיא רהַאי טכַא עטשרע עניימ

 אקירעמַא





 לעטיּפַאק רעטשרע

 רעשידיא רעסױרג רעד ןופ בױהנָא דעד
 .עיצַארגימע
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 ןעדיא -- .םירעױּפ עשיסורָאלַאמ -- .ווָאשטאגָאר ןיא
 .רעהרַאפ ַא ףיוא ךימ ןעמהענ

 ןעבױהעגנָא ,ָאזלַא ,ךיז טָאה אקירעמַא ןייק עזייר ןיימ

 ,1882 ןיא ,חסּפ ךָאנ ךיילג ,רּפעינד ן'פיוא וועליהָאמ ןיא

 ."ַאיסורַאמ , ןעמָאנ ן'טימ ףיש-ףמַאד ַא ףיוא

 ךיא סָאװ ,גָאט ןעטשרע םעד ןופ קנעדעג ךיא סָאװ ץלַא

 ןעװעג ןיא סע ןַא :זיא ,ףיש רעזיד ףיוא טכַארברַאפ בָאה

 ןעטרילָאקזדַאלָאקַאש ןיימ ןיא טעילוטעג ךיז בָאה ךיא זַא ,טלַאק

 ןערישזַאסַאּפ יד רעדייא טרעיודעג גנַאל טָאה סע זַא ןוא ָאטלַאּפ

 .ןערעדנַא םוצ רענייא דמערפ ןעלהיפ וצ ךיז טרעהעגפיוא ןעבָאה

 רעווילהַאמ ,וָאשטאגָאר טדָאטש יד טניל נעװ ן'פיוא

 ן'פיוא זיא ,ןיהַא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו .עינרעבוג

 -ּפָארַא ןעמעלַא ןעסייהעג ןוא ײצילַאּפ ןעמוקענפיורַא רעפּפמַאד

 רעד ףיוא ןעביילברַאפ וצ ץורית ַא טכוזענ בָאה ךיא ,ןהעג

 ןעבירטעגסױרַא טָאה ןעמ .ןעפלָאהעג טינ רעבָא טָאה סע .ףיש

 ןהעג טזומענ בָאה ךיא .עלעקניוו ןעדעי ןופ רישזַאסַאּפ ןעדעי

 .גערב ן'פיוא ("קנעלּפ-גנעג ,) "עקדאלק , רעד רעביא

 -ייצילַאּפ ַא ןענַאטשעג זיא "עקדַאלק, רעד ןופ טייז רעד ייב

 ןעדנעמוקרעטנורַא ןעדעי טקוקַאב טָאה רעכלעוו ,לעטַאריזדַאנ

 .סַאּפ םעד ןעזייוו ןעסייהענ םהיא ןוא רישזַאסַאּפ

 ,טכוז ןעמ ןעמעװ ןעשנעמ ןופ לעטעצ ַא רע טָאה רשפא

 ךיא .טרהעלקעג ךיז ךיא בָאה -- ?ייז ןופ רענייא ןיב ךיא ןוא

 רעכלעוו ,ןלזנ'םי ַא ןופ ןברק א יװ טעמב טלהיפענ ךיז בָאה

9 



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב 10

 .ןײרַא רעסַאװ ןיא עקדַאלק ַא רעביא םענעגנַאֿפעג ןייז םביירט
 בָאה ,ןעגיוא עניימ ןעקרעמַאב טינ לָאז לעטַאריזדַאנ רעד םוא
 ץפיוא טש'רמולכ ;ןעזָאלענּפָארַא ןעטלַאה טפורּפעג ייז ךיא
 םהיא לָאז ךיא ןזַא ןערערָאפ טעװ רע בוא .טקוקעג רעסַאװ
 .ןהעז ןַאד רימ ןעלעוװ ,ןעניוא יד ןיא ןעקוק

 זיא לעטַאריזדַאנ-יצילַאּפ רעד .טקילגענּפָא רימ טָאה סע
 ןוא ;רימ רַאפ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,יד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג
 -ֹפִא טינ ףךימ טָאה רע .טניסעלכאנראפ טושִּפ רימ טָאה רע
 .טלעטשענ

 ןיא ,?ענרעב ַא ףיוא ,ךייט םייב ,ןעגעקטנַא קנופ
 ךיא ןעו ,ןיהַא ןעזָאלעג ךיז ךיא בָאה ;קנעש ַא ןענַאטשעג
 ,רעקסייצילאּפ א ןיירַא רימ ךָאנ ךיילג זיא ,קנעש ןיא ןײרַא ןיב
 ךיא ןעו .ןעריּפַאּפ עניימ ןעזייוו ןעסייהעג רימ טָאה רע ןוא
 ןעמונעגנֶא םהיא רע טָאה ,סַאּפ ןיימ טננַאלרעד םהיא בָאה
 ךיז טָאה רע .ףױרַא סיפ יד טימ ןוא ּפָארַא ּפָאק ן'טימ
 .ןעזָאלעג הור-וצ ךימ טָאה רע ןוא ,ןענעייל ןעק רע זַא ,טכַאמעג

 רהעמ רעבירַא ןיא סע .רעטייו ןערהָאפעג ןענייז רימ
 .תעל תעמ ַא יו

 ךיז ןיפעג ךיא זא ,ןעלהיפ ןעמונעג ךיא בָאה זייווכעלסיב
 ןעּפורג ןעזיװַאב ךיז ןעבָאה סע  .(עניַארקוא) עיסָארָאלַאמ ןיא
 בָאה ןעלטיה עכלעזַא .ןעלטיה ענעקשַארַאב עכיוה ןיא םירעיוּפ
 טדעדעג ןעבָאה ייז .רעדליב ףיוא ןהעזעג רָאנ רעהירפ ךיא
 רעהירפ בָאה ךיא עכלעוו ךַארּפש ַא ,שיסורָאלַאמ ךיז ןעשיווצ
 ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ,זייוו-רעטרעוו רָאנ םנעגעגַאב
 ןוא רוכש ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסיימ .רעדיל ענעגנוזעג ןיא רעדָא
 -סטרובעג ןיימ ןופ םירעוּפ ע'רוכש יו ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה ייז
 ןענעלעג ןוא ןעלַאפעג טושּפ ןענייז ייז ןופ רַאּפ א ,ץַאלּפ
 .עטיוט יו "עבולאּפ , רעד ףיוא ןעניוצעגסיוא ץומש ןיא

 .ןעדיא עיינ ןעזייווַאב ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןישזעינ םודַא
 -ילבא רעדנַאנַא סעּפע רעדָא ,בר ַא ןעוװעג ןזיא ייז ןופ רענייא
 ןייק טינ ,ןעגיצנַאלג ,ןעצרַאװש א ןענָארטעג טָאה רע ."שרוק
 עצראווש רַאּפ ַא טאהעג טָאה רע ןוא ,שולעּפאק-רעדניליצ ,ןעכיוה



 11 עוצַארגומע רעשידוא רעסיורג רעד ןופ ביוהנָא רעד

 ,טנעצקַא רענילהָאװ ַא טימ טדערענ טָאה רע .תואּפ עטלעזיירגנענ
 רע טָאה סעּפע .ןערעיוא יד ןיא טצלירגעג רימ טָאה רעכלעוו
 טעּפעשטעג רימ וצ ךיז טָאה ןוא לעגיוא ןַא ןעפרָאװעג רימ ףיוא

 ןעגַארפ טימ
 . 4רהיא טרהָאּפ ןיהואוו ---
 ,.טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,וועשטידרעב ןייק ---
 ?וועשטידרעב ןיא ןָאט רהיא טעװ סָאװ --

 .טפעשעג-רעקוצ ַא ןעגעוו ןעטרָאד רהָאפ ךיא ---
 ? טפעשעג-רעקוצ ַא רַאפ סָאװ --

 .ןעטרָאד רעקוצ ןעפיוקרַאפ ?עװו ךיא ---

 ןעפיוקרַאפ ןערהָאּפ רהיא טעװ עטיל רעד ןופ ? סָאװ --

 רעקוצ ךָאד ןיא וועשטידרעב ןיא ?וועשטידרעב ןיא רעקוצ
 .ךייא ייב יו רעניליב ךס ַא

 .עלעכיימש ןעגיטפינ ַא טימ טגָאזענ רע טָאה ץלַא סָאד
 ןעפרָאװעגנ"רא םהיא ךיא טלָאװ ,טנעקענ טלָאװ ךיא ןעוו
 .רּפעינד ןיא

 ךיא בָאה -- ,רעקוצ ןעפיוק ןעטרָאד ךיא לעוװ ,ונ ---

 .סַאּפש ןעכַאמ טפורּפעג

 ,ןַאמ רעגנוי רעכיוה ַא טעּפעשטענוצ ךיוא ךיז טָאה רימ וצ
 וועיק ןייק וועליהָאמ ןופ ןערהָאפעג זיא רעכלעוו ,רעדנַאלב ַא
 וא ןעמעלַא טימ טפיטשעג טָאה רע .,(טגָאזעג רע טָאה ױזַא)
 רע סָאװ עלעטש ַא ןענעװו ןעלהעצרעד וצ טרעהעגפיוא טינ

 טָאה רע .ָאקנעשטשַארַאט ,רענָאילימ רעוועיק םעד ייב טָאה

 בָאה ךיא יֹוזַא יו .רהָאפ ךיא ןיהואו טנערפעג ךיוא רימ
 ,טינ ךיא קנעדעג ,ןהייצ יד ןעדייררַאפ טפורּפעג םהיא

2 

 ןופ ןעגנַאלקּפָא -- .ןעפאה םייב -- .וועיק ןייק טמוק ףיש יד
 ןעמ -- .גוצ א ניטעּפשרַאפ ךיא --- .םָארגָאּפ רעוועיק

 .קֿשווטיל א ןיב ךיא זַא ,ןעלהיפ וצ רימ טינ

 ןיא טימ געט ייוצ טרעיודענ טָאה עזייר עצנַאנ יד

 העז ךיא .טכַאנייב ןעמוקעגנָא רימ ןענייז וועיק ןיא .טכַאנ
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 רעדנעזיוט ןעלקניפ ןוא ןעשטשילב סע יװ ןעניוא יד רַאפ טציא
 (ןעפַאה) ןַאטסירּפ םעד ייב .טדָאטש רעביוצ ַא .ןעמַאלפ
 טקוקעג טָאה רעכלעוו ,רעציפא רעקסמרַאדנַאשז ַא ןענַאטשעג זיא
 ךיא ןָאמרעד רעדיו .,ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג רישזַאסַאּפ ןעדעי
 ןעגעו ןַארַאמ זיא סע בוא !ןעניוא עניד'הרצ עניימ ןָא ךיז
 ..ןענעקרעד ייז ךרוד ךיס רע טעװ ,טפירש ַא רימ

 עניימ ןופ רענייא :ןַאלּפ ַאזַא ףיוא ןעלַאפעג ןיב ךיא
 עניורב ַא טימ ,רעכיוה א ,דיא רעװעליהָאמ ַא ,עדנעזיירטימ
 םהיא ךיא בָאה ;ךעלטרעפוק ייוצ טַאהעג טָאה ,לעדרעב
 ןיימ .ייז ןופ םענייא ןעגָארטּפָארַא ןעפלעה ֹוצ ןעטָאבעגנַא
 ףיוא לעטרעפוק םעד גידנעטלַאה ,זא ,ןעוועג זיא ייברעד הנוכ
 ,ןעניוא עניימ ןופ ענייא ןעלעטשרַאפ ךיא לעוו ,עציײלּפ רעד
 ןעמ ןיא גיוא ןייא ףיוא ןוא ,ענייא רָאנ ןהעז רעציפָא רעד טעוו
 ."עקָאסָאק , טינ

 ,גיוא רעיירפ רעד ןיא טקוקענניירא רימ טָאה רעציפָא רעד
 רע -- טינ יצ רימ ןעגעוו טכירַאב ַא טָאהעג טָאה רע יצ -- ןוא
 .ןהעג ןעזָאלעג רימ טָאה

 רעמיטנענייא רעד יוװ רעהירפ רעבירַא עקדַאלק יד ןיב ךיא
 ןיב ךיא ואוו טסואוועג טינ טָאה רע ןוא ,לעטרעפוק םעד ןופ
 רעה ,גערב ן'פיוא ןעװעג ןיוש ןיב ךיא ןעוו .ןעמוקעגניהַא
 "גורק !יקסנַאלגרק, ;?ֹו0 ן'פיוא םיירש רע יװ ךיא
 ןעגָארטענּפָא ךיז בָאה ךיא ןַא ,טנימעג טָאה רע "!יקסנַאל
 ,שזאגַאב ןייז טימ

 רעציפָא םעד ןהענייברַאפ רעדיו ןוא קירוצ רעבָא ןהעג
 ןיימ ןיב טרַאװעג ךיא בָאה ;טנױלעג טינ רימ ךיז םָאה
 טימ גערב ן'פיוא ןעמוקעגרעבירַא זיא רעדנעזיירטימ רעגיהורנוא
 ןיא ,ןעגָארטוצ רהעז ןעוועג זיא רע .טרעפוק ןעטייווצ ןייז
 "!ייקסנַאלנורק , :ןעירשעג ץלַא טָאה

 בָאה -- ,לעטרעפוק רעייא ןיא טֶא !טינ טיירש ,ַאש --
 ,טליטשעננייא םהיא ךיא

 ַא ןענַאטשעג ןיא ,ךייט ן'רעביא ,נרַאב ן'פיוא ןעביוא
 עדייב רימ .רענעליטכאנ ףיוא ןײרַא ןיחַא רימ ןענייז ;לעטָאה
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 ןעמוקעגניירא ןנוא ֹוצ ןיא דלַאב .ךיא רעטירד ַא סעּפע ןוא

 טכַאנ רעביא זַא ,טרהעלקרע זנוא ןוא ,תיבה ?עב רעד ,ןילטייצ

 ןעדיא לייװ ,רעגנעל טינ רעבָא ,ןעביילב םהיא ייב ןעמ ןעק

 רעגנערטש ךָאנ ןיא טציא ןוא ןעניואוו טינ וועיק ןיא ןערָאט

 ,רעטיא יוװ

 רעד ןעוועג קירוצ טייצ רעסיוועג ַא טימס זיא וועיק ןיא

 וצ ןעבילקעג ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ןעדיא עליפ ןוא סָארנָאּפ

 -גנערטש עיינ יד ןוא םעד ןענעו טָא .אקירעמא ןיא ןערהָאפ

 ךיא .ןילטייצ טסעומשעג זנוא טימ טָאה ןעדיא וצ ןעטייק

 טימ טדערעג םהיא וצ ןעבָאה עדנעזיירטימ ענייט יװ קנעדעג

 ;ןעכייר א וצ ןעדער ןעשנעמ עמירָא יװ ,טייקנינעטרעטנוא

 םעד טימ ןעגַארפ ערעייז ףיוא טרעפטנעעג טָאה ןילטייצ יו ןוא

 ַא וצ םרעהעג סָאװ ןעשנעמ ַא ןופ ןיײזטסואווַאבטסבלעז

 .סַאלק ןערעכעה

 קנעדעצ ךיא .דנעװא נָאטשרענַָאד ןעוועג זיא סָאד

 ןערהָאפוצקעװַא טליײַאעג ךיז ךיא בָאה ןעגרָאמ םירָאװ ,סָאד

 רעביא ןעביילברַאפ ןעזומ טינ ןעטרָאד לָאז ךיא ידכ ,וועיק ןופ

 רעד בילוצ ,טנעקעג טינ ךיא בָאה תבש םוא ןערהָאפ .תבש

 רעשידיא רעשידָאמ-טלַא ןַא סלא טליּפשעג בָאה ךיא סאוו עלאר

 הירפרעד ןיא (גָאטיירפ) ןעגרָאמ ףיוא .,ן'תואּפ טימ ןאמרעגנוי

 טעוװ סע רעדייא ,גָאט ןעבלאה ךָאנ זא ,טנעכערענסיוא ךיא בָאה

 ןעבָאה ןעדיא ואוו ,וָאטסַאפ ןייק ןעמוק ךיא ןעק ,תבש ןערעוו

 .ןעניואוו טנעמעג

 יירד ייב ןעבילבעג ריס זיא נוצ ןופ גנַאנּפָא םעד וצ

 יד ןעקוקַאב טזָאלענקעװַא ךיז בָאה ךיא .טייצ ןעדנוטש

 ןעגיצעג ךיז טָאה סָאװ ,סַָאנ ַא רעביא נידנעהעג .,טדָאטש

 ,ןַאמ ןעננוי ַא טימ ןעפָארטעגנָא ךיז ךיא בָאה ,נרַאב ףױרַא

 םהיא וצ ךיז בָאה ךיא .לעדרעב עדנָאלב א טימ ,ןעכילכיוה ַא

 ,טרעפטנעעג רימ טָאה רע ;ענארפ א סעפע טימ טעדנעוועג

 ךיא .ןעמַאזוצ ןעגנַאנעג רימ ןענייז ,נידנעסעומש  ױזַא ןוא

 טָאה רע יװ ,טנעצקַא רענילהָאװ ןייז ןוא עמיטש ןייז קנערעג

 .(רעדיינש-ןוטיט) "רעדַאנש ןיטיט, ַא זיא רע זַא ,טנָאזעג ריֿמ
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 ןעביילק סעילימַאפ "שידיא ךס ַא זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה רע

 ,אקירעמַא ןייק ךיז

 ןעיורפ עשידיא ואוו ,ץַאלּפ ַא וצ ןעמוקענוצ ןענייז רימ

 ערעדנַא ײלרעלַא ןוא לעבעמ עטצינענּפָא ייב ןענַאטשעג ןענייז

 ןופ עליפ זא ,טרהעלקרע רימ טָאה רעטיילגאב ןיימפ ,סעכעבעב

 ןעפיוקרַאפ ייז זא ;םָארגָאּפ רעוועיק םעד ןופ תונברק ןענייז ייז

 עכילטע .אקירעמַא ןייק ןערהָאפ וצ טציא ידכ ,ןעכַאז ערעייז

 רענעמ עכילטע ,ןעוועג ןעטרָאד ןענייז ןעיורפ עכלעזא גילדנהעצ

 .ןעיורפ ךילכעזטּפיױה רעבָא ;ךיוא

 ןיא יטנייז סָאװ ,עטסקרַאטש יד ןופ ענייא ןיא ענעצס יד

 .אקירעמא ןייק עזייר ןיימ ןופ ןעבילבענ ןורכז ןיימ

 גינייו ןעבילבעג זיא סע זַא ,טּפַאכעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ַא טלעטשעגּפָא ךיא בָאה ,גוצ םעד ןופ גנַאנּפָא םעד וצ טייצ

 טעװ רע יצ טנערפעג םהיא ןוא קישטשָאוװזיא ןעשידיא ןעגנוי

 .לַאזקָאװ םוצ ןעגנערב וצ ךימ ןעיײּפסָאּפ

 רימ רע טָאה -- ,ןערעװַאדעג טינ ךָאד טעװו סע ---

 .טרעפטנעעג

 לעד'נוגנ ןייז ןוא עכארּפשסיוא ןייז ,עמיטש ןייז קנעדעג ךיא
 "ןערעווָאדעג , ןעגָאז ןעמ לָאז "ןערעיודעג , טָאטשנַא זַא .ייברעד

 טינ רעבָא .סעיינ עשימָאק א ןעוװעג רימ רַאפ זיא סָאד --

 טָאה קישטשָאװזיא רעד סָאװרַאפ ,עכַאזרוא יד ןעוועג זיא סָאד

 .קורדנייא ןַא ןעזָאלענרעביא רימ ףיוא

 רעד ןיוש ןיא ,לַאזקָאװ םוצ ןערהָאפענוצ ןענייז רימ ןעוו

 ַא ףיוא טניטעּפשרַאפ ןעבָאה רימ .ןעגנַאגענּפָא ןעוועג גוצ

 טעװ סע ןַא ,טסואוועג טָאה קישטשַאװזיא רעד .העש ל?לעטרעפ

 ."ןערעָאדעג , ָאי

 רע סָאװראפ ,ןענירק ןעמונענ םהיא טימ ךיז בָאה ךיא

 תונעט טאהעג ךָאנ טָאה רע רעבָא ;טרַאנענּפָא ךימ טָאה

 ,טלָאװעג טינ ךיא בָאה ןעכַאמ םרַאיל ?יפוצ ןוא ,רימ וצ

 ןעבעל ,ייברעד ךיילג זַא ,ןעזיוועגנָא ריס טָאה דיא ַא

 ,אקנימאלאס ןעמָאנ ן'טימ לעטרעטשרָאפ ַא ךיז טניפענ ,לַאזקָאװ

 ןעטרָאד ןעסָאלשַאב ךיז ךיא בָאה ;עניואוו ןעגעמ ןעדיא ואוו
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 ,הינסכא עשידיא ַא ןענופעג ןעטרָאד בָאה ךיא ,תבש ןעטלַאה וצ

 .טלעטשענּפָא ךיז בָאה ךיא ןוא

 טקַאנקעג גָאטימכָאנ ןעצנַאג ַא טסעג יר ןעבָאה תבש

 יד .הליכא עשיוטיל ןײיק טינ ןיא סָאד .,"סעקשטעמעס,

 טימ ןעדנובעגנעמַאװצ קנַאדענ ןיימ ןיא ןענייז סעקשטעמעס

 םעד ןופ ןוגנ םעד טימ ךילכעזטּפיוה ןוא ךַארּפשסיױא רעד

 ליפ ןעבָאה ןעטייקגיניילק עניזָאד יד .שידיא רענילהָאװ

 ןעצרַאה ןיימ ןיא טייקמַאזנייא ןופ ?היפענג םעד טרעסערנרַאפ |

 ןיימ ןופ סַאּפש טכַאמעג ןעדיא רענילהָאװ יד ןעבָאה ,בנא

 טכַאמעג ,טמירקעגרעביא ריס ןעבָאה ייז .שידיא ןעשיווטיל

 .עטיל ץנַאג ןופ ןוא רימ ןופ קזוח

 טזָאלעג רימ ןעמ טָאה ןעבעל ןיימ ףיוא לָאמ ןעטשרע םוצ

 ַא זיא "קַאװטיל, ןַא ןוא ,קַאװטיל ַא ןיב ךיא ןַא ןעלהיפ

 ,טרָאװ-לעדיז

 ךיא רעבָא ;ןעבילבעג גילעטשרעטניה טינ ךיוא ןיב ךיא

 .רעגַאל ןעדמערפ ַא ןיא ןוא עכילטע ןענענ רענייא ןעוועג ןיב

 ַא רענייב יד ןיא ןעסענעגנייא רימ ךיז טָאה עַלַא ןופ רהעמ

 ןיא לעטדעטש ןייז ןופ ןעמָאנ רעד .אנבוד ןופ דיא רעטיור

 טָאה אנליו םיראו ;ןעװעג טנַאקַאב טוג ,רענליוו ,זנוא

 ןיוש ,אנבוד ןופ דינמ-טדָאטש א טַאהעג דארג ןערהָאי ענעי ןיא

 טנַאקַאב ןעמעלַא זיא ?עטדעטש יד זַא ,םעד ןעגעוו גידנעדער טינ

 ,דינמ רענבוד ןעטמהירַאב םעד ךרוד

 ,"ענביד, טינ ןוא "ענבוד, ןעפורעג רעבָא סָאד ןעבָאה רימ

 טימ לעטדעטש ענענייא ןייז ןָא טפור דיא רעזיד סָאװ סָאד .רע יו

 -נוא ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ,ךַארּפשסױא "עטהערדוצ, ַא

 טדערעג ךָאנ רע טָאה תורצ עלַא וצ .קורדנייא ןעמהענעגנַא

 -כָאנ עלַא ץָארט ,םעלַא םעד ץָארט ,ךָאד ןוא .זָאנ ן'רעטנוא

 םהיא ןופ בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנוסינרַאפ-טולב ןוא ןעשינעמירק

 זַא ,קורדנייא ןַא ןעבילבעג רימ ייב זיא ,ןהעטשוצסיוא טַאהעג

 .שנעמ רעשיטאּפמיס א ןיא רע
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 --- ץיצַארגימע -- .טינ ךיז טסעגראפ סָאװ ,טכַאניוצ-תבש א
 .גוצ רעשירָאטסיה א -- .1882 ןיא ןוא רעהירפ

 .טכַאנ-וצ-תבש ןהעגּפָא טפראדעג טָאה ץענערג םוצ גוצ רעד
 רעד ייב םיראוו ,טלָאװעג טינ ךיא בָאה טעליב ַא ןעפיוק ןיילַא

 וא ,רַאדנַאשז ַא ןהעטש לַאוקָאװ ןעדעי היא טגעלפ עסַאק
 א ןעזעלעג טָאה רע ןוא ןעגיױא עניימ רע טקרעמַאב רעמָאט
 ס'תיבהילעב םעד ןעטעבעג בָאה ךיא ?רימ ןעגעװ גנודלעמ
 .טעליב םעד טפיוקעג רימ סָאה יז ןוא רעטכָאט

 ַא ייב ץאלּפ א ןעמונרַאפ ,ןָאנַאװ ןיא ןיירַא ןיב ןיא
 .ןערישזַאסַאּפ ערעדנַא יד ףיוא טקוקעג ןוא ןעסעזענ ,רעטסנעפ
 ַא ןעפֹורנֶא טנייה ןעמ ןעק ,ןעהעזעג ָאד בָאה ךיא סָאװ סָאד
 עכילטע טשרעוצ ךיז ןערעדָאפ ָאד רָאנ .ענעצס עשירָאטסיה
 .ןעגנוקרעמַאב המדקה

 ןעדהָאפעג דנַאלסור ןופ ןענייז ןעטייצ ענידרעהירפ ןיא

 זיא סָאװ עלעסיב סָאד ןוא ,ַאקירעמַא ןייק ןעריא גינייוו ץנַאג
 עטסמירַא יד -- ןעלױוּפ ןוא ַאטיל ןופ ןעוועג זיא ןערהַאפעג ַאי
 יד ןיא ןעבָאה ,ליּפשיב םוצ ,טדָאטש ןיימ ןופ .ןעדנעגעג

 עכילטע רָאנ טרירגימע אקירעמַא ןייק ןערהָאי רעגיצעביז

 ,אנווַאק ןופ ,ןעננולקענ ייז טימ טָאה טדָאטש יד ןוא ןעילימַאפ

 גנורעדנַאװסיוא יד ןיא ,זנוא ןופ טייו טינ ךיז טניפעג סָאװ

 ,טדָאטשרָאפ ַא ,טאשקעלא ןופ ךילכעזטּפױה ,רעסערג ןעוועג

 .אמעינ ךייט םעד ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא טגיל סָאװ

 וצ רָאנ עינרעבוג רענווָאק וצ טינ טרעהעג טָאה טאשקעלא

 ןערהָאפעג ןענייז עינרעבוג רעקלַאװאוס ןופ ןוא ,רעקלַאוװאוס

 "עשיליוּפ-סיורנ, ץוח א ,סעינרעבוג ערעדנַא ןופ יו ןעדיא רהעמ

 ןעשטייד םעד ןעבעל ךיז ןעניפעג סָאװ יד טסייה סָאד --

 ןערהָאפענ ךיױא ןעמס ןיא דנענעג םענעי ןופ םיראוו ,ץענערג

 .אקירעמַא ןייק

 ןעליױּפ-סיורג ןופ ןוא עינרעבונ רעקלאוואוס ןופ וליפַא ןוא

 סנעטסייס .ןעלהָאצ עניילק ןיא ןערהָאפעג ךיוא ןעמ זיא

 .ןענַאד ןופ רענייא ,ןענַאד ןופ רענייא ,זייווניצנייא
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 ןעצנַאג םעד ןופ -- עיבַארַאסעב ,איסָארָאלַאמ ןופ

 ,רעסעב טבעלעג ךיז טָאה ןעדיא םעד ואוו ,דנַאלסור ןופ םורד

 טציא ט'םולח'עג טינ םענייק ןערירגימע ןענעוו ךיז טָאה

 ןיא אקוד ךיז טָאה ,ןעמָארגָאּפ יד ןופ טאטלוזער סלַא ,רעבָא

 .עילַאװכ-סנָאיצַארגימע עסיורג ַא ןעביוהעגנא ןעדנענעג ענעי

 םינ ןוא ,זייווניצנייא טינ ןערהָאפעג ןעטרָאד ןופ זיא ןעמ ןוא

 ;לָאמַא טימ דנעזיוט וצ ןוא טרעדנוה וצ רָאנ ,זײװנעּפורג עניילק

 ןופ רָאנ ,ךעלטדעטש רעדָא טדעטש עגיצנייא ןופ טינ ןוא

 ,םוטעמוא

 "רַאפ ןעמייה ערעייז ןעבָאה ןעטנַאדנימע עיינ ןעסַאמ יד

 ,ןילַא ךיז ראפ רָאנ טינ םייה עיינ א ןעכוז וצ םוא ,ןעזָאל

 -ַא,מ יד םגה ,קלָאפ ןעשידיא ןעצנאנ םעד ראפ רָאנ

 ןיא קעװצ ןעזיד טָאה  רערעדנַאװ יד ןופ טעטירָאי

 ןערעסעבראפ וצ טניימעג טָאה רעדעי .טָאהעג טינ ןעניז

 זיא רע לייו ןערהָאפעג ןיא רע יצ ;ענַאל ענעגייא ןייז

 יזַא ןיא םהיא ל?ייוו יצ ,םָארנָאּפ ַא ןיא ןערָאװעג טריניאור

 םקעטשעגנָא םתס ךיז טָאה רע לייוו יצ ,טונ ןעגנַאגעג טינ ךיוא

 ַא ןעכוז ןעזָאלעגקעװַא ךיז טָאה רע -- טסייג םעיינ םעד טימ

 ?לבב קלאפ ןענעװ .הנידמ רעטייוו רעד ןיא לזמ ןערעסעב

 -עטַא) יד -- ןעטסילַאעדיא עטנענילעטניא טכַארטענ ןעבָאה

 ןעזיד וצ ןעײטרַאּפ טריזינַאגרֶא ןעבָאה עכלעוו ,"סעצנַאקיר

 זיא ,ןעמונעג ןיימעגלַא ןיא ,עיצַארנימע עצנאנ יד רעבָא .קעווצ

 ןעדעי ןעבָאה עכלעװ ,ןעכַאזרוא ןופ ןערָאװעג ןעפורעגסיורַא

 עצנַאג סָאד רָאנ ,ןײלַא רע רָאנ טינ זַא ,ןעזיוװַאב ןעדיא

 ,גידנערירגימע .םייה עיינ ַא ןעכוז ףרַאד קלָאפ עשידיא

 ןייז זַא ,ןייזטסואוַאב א טָאהענ רעבירעד דיא רעדעי טָאה

 רָאנ ,עזייר עכילנעוועפ ַא רָאנ טינ ןזיא עזייר

 ַא ןיא עכלעוו ,גנורעדנאווסיוא-ןעסַאמ רעסיורג ַא ןופ ?ייט ַא

 ,קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ ןעבעל םעד ןיא גנוריסַאּפ עשירָאטסיה

 ,טסואוועג סָאד טָאה טנַארנימע רעטסדנעסיוונוא רעד

 רעד ןופ טייז רעשיטסילַאעדיא רעד ןיא :ךַאז ַא ךָאנ

 ןעדיא ע'טושּפ ץנַאנ ןערָאװעג ןעניוצעגניירַא ןענייז גנונעווַאב

 לד טימ ךיילגוצ ןעראוועג טרעטסייגַאב ןענייז ייז .ךיוא
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 ןוא ס'הכאלמ לעב ,ןעדיא עכילנהעוועג ץנַאנ ,ןעטנעגילעטניא

 טינ טבעלעג דנַאלסור ןיא ךיז טָאה סע ןעמעװ ,רעלדנעה

 יד ןיא ןעטָארטעגניירא ןוא טפיוקרַאּפ ץְלַא ןעבָאה ,טכעלש

 ןעשידיא םעיינ ַא ןעדנירג ןערהָאפעג ןענייז עכלעוו ,סעיטרַאּפ

 ןעבָאה גנורעטסייגַאב רעזעינילעד ַא טימ .אקירעמַא ןיא ןעבעל

 ןעליּפשי'ב עליפ ןעװעג ןענייז ייברעד ןוא ;ןָאטעג סָאד ייז

 ןיא ןענייז ןעטנעמָאמ ענעדלָאג עליפ ,גנורעפּפָא טסבלעז ןופ

 .ןערָאװעג טנעכייצראפ געט ענעי

 עיצַארגימע רעשידיא רעד ןופ ביוהנֶא רעד ןעוועג זיא סָאד

 רעד ןופ ביֹוהנֶא רעד ןעוועג ןיא סָאד ןוא דנַאלסור םורד ןופ

 .םוטעמוא ןופ אקירעמא ןייק עיצַארגימע רעשידיא רעסיורגנ

 גנורעדנַאװסיױא עסיורג ַא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה םיוק םיראוו

 ןעלהיפ ןעמונעג ךיז גנוקריוו רהיא טָאה ,דנַאלסור-םורד ןיא

 רעד ואוו ,ןעיצילַאג ןיא וליפַא ןוא ןעלױּפ ןיא ,עטיל ןיא

 רעדעי .טַָאהעג טינ גנוטיידַאב ןייק ןאד טָאה םזיטימעסיטנַא

 .אקירעמַא ןעגעוו טמיורטעג טָאה ןאמירא רעשידיא

 ךיא ןעכלעוו ףיוא ,נוצ רעד זַא ,ןעמוקעגסיוא ױזַא זיא סע

 ,גוצ"עטנַארגימע רעטסערג רעד ןעוועג ןזיא ,טצעזעג ךיז בָאה

 "מע סעּפורג .וועיק ןופ ןעגנַאנעגּפָא ןיא סע ןעוו ןיא סָאװ

 רעטרע ערעדנַא ןופ ןוא סעדָא ןופ ,ןעטרָאד ןופ ןענייז ןעטנארג

 ךס ַא ןעװעג ןענייז סעּפורג ענעי רעבָא .רעהירפ ךָאנ קעװַא

 ,נעוו ןיא ןעבילקעג ךיז טָאה סאוו עסַאמ עסיורג יד ,רענעלק

 ערעמירַאװ ןופ ביֹוהנֶא םעד ףיוא ,חסּפ ךָאנ ףיוא טרַאװעג טָאה

 ,ָאד דייר ךיא ןעכלעוו ןענעוו ,טכַאנױצ-תבש רעד ןוא ;געט

 רעטצעל רעד) חסּפ ךָאנ טכאנדוצ-תבש רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 זיב טרַאװעג ןיוש ןעמ טָאה ;גָאטסניד ןעוװעג זיא חסּפ גָאט

 רעסיורג ַא ןעגנַאגעגּפָא ןיא טייצ רעבלעזרעד וצ ,(ךָאװ עדנע

 עליפ ףיוא ןעבָאה געװ ן'פיוא ןוא ,סעדָא ןופ גוצ ןעטנַארגימע

 ,רעדנַא טרָאװעג ןעינילךהאבנעזייא עניזָאד יד ןופ סעיצנאטס

 .ןענוצ עבלעזיד טימ ןערהָאפ וצ ןעדיא

 ,דנעווֶא םעד סלַא ןענעכייצַאב ןעמ ןעק טכַאניוצ-תבש םענעי

 עיצַארנימע עשידיא עסיורג יד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעו
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 -עגנַא ךיז טָאה טכאנ-וצ-תבש ןעגיזָאד םעד ןיא .אקירעמא ןייק

 ייווצ טעמכ ןעגיוצעג ךיז טָאה רעכלעוו ,םָארטש רעטיירב ַא ןעביוה

 רעשידיא ןופ רעטנעצ ןעסיורג א רַאפ אקירעמא טכַאמענ ,תורוד

 ןעצנַאנ ם'נופ ןעבעל ן'פיוא גנוקריוו ַא טַאהעג ןוא גנורעקלעפַאב

 .קלָאפ ןעשידיא

 ןעדיא להָאצ יד זיא (1882) רהָאי ןעדנעפערטַאב םעד ןיא

 טרעדנוה יו רעגינייו ןעוועג ןעטַאַאטש עטגינייאראפ יד ןיא

 ןוא עכילטע טימ ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעו .דנעזיוט

 .ןָאילימ רעיפ וצ טנעהָאנ ןיוש יז טלַאה ,רעטעּפש רהָאי ניצרעפ

 ייב ןעװעג ךָאנ ןיא ,ןָאגַאװ ןיא ןײרַא ןיב ךיא ןעוו

 זיא ןָאגַאװ רעד 4.גנַאגּפָא ס'נוצ םעד ראפ טונימ ניצנַאוצ

 ןערהָאפעג ןענייז סָאװ ,ןעדיא טימ לופ --- לופ ןעוועג רעבָא ןיוש

 .טנעגעזעג ךיז טָאה ןעמ .רניירפ ערעייז טימ ןוא ,ַאקירעמַא ןייק

 ץענערג םעד ןערהָאּפוצרעכירַא ףיוא "סַאּפ ןעשרָאטַאנרעבוג , ןייק

 ןעפָא עלא ןעבָאה ןעגעוטסעדנופ .טַאהעג טינ רענייק טָאה

 .ַשקירעמַא ןייק עזייר ַא סלַא עזייר רעד ןעגעוו טדערעג

 םעד ןופ תונברק ןעוועג ןענייז ןערישזַאסַאּפ יד ןופ עליפ

 .טקערידניא ןעטילעג םהיא ןופ ןעבָאה ערעדנַא ןוא ,םָארנַאּפ

 רעטנוא ןערעדנַאװוצסױא ןעסָאלשַאב ךיז ןעבָאה ערעדנא רעדיוו

 סָאװ ,גנומיטש-סנָאיצַארגימע רעניימעגלַא רער ןופ סולפנייַא םעד

 .ןעפַאשעג ןעבָאה ןעמָארגָאּפ יד

 עננוי עינַאּפמָאק א ןענַאטשעג ןיא רימ ןעגעקטנא טקנוּפ

 ַא םימ ןאמ ןעגנוי םענהעש א טיילנאב ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא

 ןעבָאה ייז ןוא ןייוו שַאלפ א טאהעג ןעבָאה ייז .דרָאב רעדנָאלב

 ןעכַאז עכלעזא ,ןוגנ םעד קנערענ ךיא .ןעננוזעג ןוא ןעקנורטעג

 .טינ ןעמ טסענרַאפ

 ,ןהעצכעז רהָאי ַא ןופ ?'רוחב ַא ןעסעזענ ןיא רימ ןעבעכ

 ַא ןופ לעטיה ַא טימ רעבָא ,טסיזַאנמינ א ןופ םינּפ ַא טימ

 .םהיא ףיוא ןיילק וצ ןעוועג זיא ?עטיה יד ןוא ,הכאלמ-לעב

 ,רָאה עצרַאװש טימ דיא ַא ,רעטָאפ ןייז ןענַאטשעג זיא ייברעד

 םעד טימ ןוא לעכיימש ןעמהענעגנא ןַא טימ ןעסַאב עטיור טימ
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 ךימ טָאה רעטָאּפ רעד רחוס ַא ןופ ןעהעזסיוא םעניימעגלַא
 : ךימ וצ טגָאזעג ןוא טקוסַאב

 ןיימ .אקירעמא ןיא ךיוא יאדוא ךָאד טרהָאפ רהיא --

 גנוטכַא םהיא ףיוא טיג ך"א טעב ךיא .ךיוא טרהָאפ ןהוז

 טָאה ,רעגירעדינ ךָאנ ?וק ןייז גידנעזָאלּפָארַא ןוא ,געוו ן'פיוא

 ךָאד טייז רהיא .;טסיזַאנמיג ַא ןיא רע -- : טניילעגוצ רע

 .גנטכַא םהיא ףיוא טינ ,ךייא טעב ךיא .טנעדוטס ַא אמתסמ

 רע טָאה ,תואּפ עניימ ןוא ?עטיה ןיימ ץָארט סָאװ ,סָאד

 רימ ראפ ןיא ,'טנעדוטס א אמתסמ, ןיב ךיא זַא ,ןעפָארטעג

 .גנושאררעביא עמהענעגנַאנוא ןַא ןעוועג

 רעטָאפ ןייז ןוא ןַאמ ןעגנוי םעד ןופ ןעמָאנעילימַאפ רעד

 ףיוא טגָאזענוצ רעטָאפ םעד בָאה ךיא .אדיורב ןעוועג ןיא

 ןופ ןעטייהלעצנייא ערעדנַא ןייק .ןעבעג ֹוצ גנוטכַא ןהוז ןייז

 ,טרָא ןופ טרהירעג ךיז טָאה ןָאנַאװ רעד רעדייא ענעצס רעד

 ןא ןעבילברַאפ רָאנ זיא ןורכז ןיימ ןיא .םינ ךיא קנעדעג

 ןיא ,ןעכילהערפ א יא ,רעדורענ ַא ןופ קורדנייא רענײמעגלַא

 .רעטכעלעג ןוא ןייוועג ,ןעשינעגעזעג ןוא גנַאזעג .ןעניטעמוא ןַא

 ןיא זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ןוא רעגנַאל ַא ןעוועג ןיא נוצ רעד

 .סענעצס עכלעזא רָאפ ןעמוק ןָאנַאװ ןעדעי

4. 

 .ץענערג םעד ןענע'בנג רימ -- .וועשטידרעב ךרוד

 ןענרָאמ ףיוא ןוא ,ווָאטסַאפ ךרוד ןערהָאפעגכרוד ןענייז רימ
 טָאה גוצ רעזנוא ןיא .וועשטידרעב ןי'ק ןעמוקעגנָא רימ ןענייז

 טייל עגנוי עטנענילעטניא עינאּפמַאק עצנַאג א ןעזיװַאב ךיז

 ,רעדליּפעג ןעכילהערפ ַא טימ ןײרַא ןענייז ייז .ןעיורפ ןוא

 .אקירעמא ןייק ןערהַָאפענ עלא ןענייז ייז ,שיסור גידנעדייר

 רעוועשטידרעב יד ןיא סָאד זַא ,טסואוורעד דלַאב ךיז בָאה ךיא
 ךיז טָאה עכלעוו ,"םלועםע, יײטראּפ רעד ןופ גנולײטּפָא
 טימ ,טדעטש ערעדנא עכילטע ןוא וועיק ,סעדָא ןיא טעדנירגנעג
 סעדָא ןופ .טלעוװו רעיינ רעד ןיא ןערירגימע וצ קעווצ םעד
 טָאנָאמ עכילטע טימ ךָאנ ןערהָאפעגקעװַא עיטרַאּפ .ַאזַא זיא
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 רעוועיק, רעד געװ ןיא ןעבילקעג ךיז טָאה טציא ןוא רעהירפ

 רעװעיק, םוצ .גנלייטּפָא רעסעדא רעטייווצ א ןוא "םלוע םע

 ערעדנַא ןופ סעיצאזינַאגרָא ךיוא ןענַאטשעגוצ ןענייז "םלוע םע

 .רעטרע

 ,ןענייז טייל עגנוי רעוועשטידרעב עדנעדייר-שיסור עזיד

 ."םלוע םע} דעוועיק םעד ןופ רעדילגטימ סַא ןערהָאפעגנ ,ָאזְלַא

 -םױרַא טיירגעג ךיז ןעבָאה אפונ "סעקינ'םלוע םע, רעוועיק יד

 .רעטעּפש געט רַאּפ ַא טימ ןערהָאפוצ

 -עטניא יד טקוקַאב ,ןָאנַאװ ןיימ ןיא ןעסעזעג ןיב ךיא

 עכילהערפ ערעייז וצ טרעהענוצ ךיז ןוא טייל עגנוי עטנעניל

 -עםניא יד יװ ןעשנעמ טרָאס רעבלעזרעד טינ .ןעכערּפשעג

 ךיז ןעבָאה ייז ;ןעדנעגעג ערעזנוא ןיא ןעדיא עטנעגיל

 ךיוא טָאה ךַארּפשסיױא עשיסור רעייז ןוא שרעדנַא ןעטלַאהעג

 ןעשנעמ ךָאד רעבָא ,ערעזנוא יװ שרעדנַא ?עסיבַא ןעגנולקעג

 .סַאלק ןיימ ןוט

 םעד ןופ רעליש ַא ןעועג זיא עּפורג רעד ןופ רענייא

 ךיז ךיא בָאה םהיא טיס .,טוטיטסניא-רערהעל רערימָאטישז

 ןענייז דנַאלסור ץנַאג ןיא םיראוו ; טריסערעטניא לעיצעּפס

 רענייא :ןעדיא ראפ ןעטוטיטסניא-רערהעל ייווצ ןעוועג רָאנ

 ךיא בָאה ,ָאזלא .רימָאטישז ןיא רעטייווצ רעד ןוא אנליוו ןיא

 ןעס ןעכלעו ,בורק א יװ טכַארטַאב קישטוטיטסניא ןעזיד

 ןעועג לעסיבַא ןיא "עמרָאפ, ןייז ,לָאמ ןעטשרע םוצ טהעז

 .ערעזנוא יו שרעדנַא

 -נאלש רעכיוה א ןעוועג זיא רעוועשטידרעב יד ןעשיווצ

 טימ לעװיטש ןענָארטעג טָאה רעכלעוו ,ןאס רעגנוי רעק

 ן'רעביא ןעגנַאנענמורַא ןיא רע .סעװַאילַאכ עניצנַאלנ ,עביוה

 ןוא סיפ עטלעויטשַאב עגנַאפ יד טימ גידנעפראוו ,לַאזקָאװ

 .טײלסדנַאֿפ ענייז וצ ניטסול גידנערייר

 בָאה ךיא ןוא ןעטעליב עיינ ןעמהענ טפרַאדע טָאה ןעמ

 רֶאֹפ ַא רעבָא ;ץענערג עמַאס ן'זיב טעליב ַא ןעפיוק טלָאװעג

 ןעמ :טינ ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאזעג ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ יד ןֹופ

 ןיא דלַאב :ךילקריו ןוא ,רָאטקודנָאק ן'טימ "פא טכַאמ ,
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 רע ןוא (ךילריטַאנ ,טסירק ַא) רָאטקודנַאק ַא ןעמוקעגניירַא
 ,"םינש , רעדָא ,"השלש, ,טרָאװ ןעשיאערבעה ַא טנָאזעג טָאה

 טפרַאדַאב בָאה ךיא יװ ױזַא ,ליפיוו יונעג טינ קנעדעג ךיא

 טלָאװ ,ץענערג םעד ןהעגרעכירַא ?עוװ ךיא זיב ,גיטכיזרָאפ ןייז

 ןעלהָאצַאב ןוא טעליב ַא ןעפיוק וצ טניולעג רעסעב רימ רַאפ ךיז
 ;טינ ןעמ ןעק הרבח ןופ ןהעטשּפָא רעבָא .ןײרּפ ןעלופ םעד
 רימ ןוא ,,השלש , יד רעדָא "םינש , יד טלהָאצַאב ךיא בָאה
 ,רעטייוו ןערהָאפעג ןענייז

 ןעמָאנ ןטימ עיצנאטס ַא וצ ןערהָאפרעד ןענייז רימ

 סע .גוצ םעד ןעטייב טפרַאדַאב ןעמ טָאה ןעטרָאד .ָאװָאנובלָארז

 ןעועג זיא סע .ןעדנוטש רֶאּפ א ןעטרַאװ ןצ ןעמוקעגסיוא זיא

 ןוא טניישעג טָאה ןוז יד .יַאמ טָאנָאמ ןיא גָאט רענייפ א

 ,טריצַאּפשענמורַא ןעבָאה ןעטנַארגימע יד .טמירַאװעג

 דניירפ םעיינ ןעגנוי ןיימ טימ ןעגנַאנעגמורַא ןיב ךיא

 ןענייז רימ ןוא ןעמוקעגנָא גוצ רעזנוא ןזיא ךילדנע .אדיורב

 .ןערהָאפעג רעטייוו

 ןעבָאה ,קנעב יד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז ןעבָאה ריס יוװ ךיילנ

 -ָאלשעגרָאפ זנוא ןעבָאה ייז .סעקישטשדנאבארטנָאק ןעזיווַאב ךיז

 דיא א ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .ץענערג םעד ןענע'בננ וצ ןענ

 -ילטע ; עמיטש רעגירעזייה ַא טימ ,לעדרעב רעטיור ?עקנוט א טימ

 -וצ ךיז ןעבָאה ,רימ םורא ןעסעזענ ןענייז סאוו ,ןערישזאסַאּפ עכ

 ןעבָאה ייז .םהיא ןופ טרעקענּפָא ךיז ןוא טעשטרָאקעגנעמַאז

 ,טגערפענרעדנאנַאֿפ םהיא בָאה רעבָא ךיא .טיורטענ טינ םהיא

 רעדנַא ןייק טינ טניימ רע זַא ,טנייצרעביא ךיז בָאה ךיא ןוא

 .טפעשעג יוװ ךַאז

 זַא .עּפרג ַא ןעלעטשנעמאזוצ טפרַאדעג רעבָא טָאה ןעמ

 ןעכוז ןעמונעג ךיא בָאה .טנילעג םינ םהיא ךיז טלָאװ ,טינ

 ןייא .גנירג ןעמוקעגנָא טינ רימ זיא סָאד ןוא ,ךיז וצ םיפתוש

 ךיא .דשח סיורג טימ טקוקַאב ךימ טָאה רישזַאסַאּפ רעגנוי

 ןייק טינ טניימ לעריא רעטיור רעד זַא ,טרעכיזראפ םהיא בָאה

 גידנעדייר ,םינּפ ןעטלאק ַא טכַאמענ רעבָא טָאה רע ..סטכעלש
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 ,ןע'שיר עפרַאש ערעווש טימ ,ךַארּפש רענילהָאװ רעטרַאה ַא טימ

 ערעדנַא רֶאּפ א .ץענערג םוצ טרהָאּפ רע זַא ,טנעקיילעג רע טָאה

 רימ ןוא ,גַאלשרָאפ ןיימ ןעמונעגנָא ָאי ןעבָאה ןערישזַאסַאּפ

 רעד .טלענידנַאה ןעבענעג ןעדיא ןעגירעזייה ,ןעטיור םעד ןעבָאה

 ןע'שיר עטרַאה יד טימ ןַאס רעגנוי רעד זַא ,ןעוועג זיא ףוס

 .ןענַאטשענוצ ךיוא זנוא וצ ןיא

 ,הכאלמ לעב ַא יװ קורדנייא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רע

 .רעדיינש רעקסמאד ַא יװ ךילכעזטּפיױה

 זַא ,ןעוועג ןיא קישטשדנַאבארטנַאק םעד טימ ךַאמּפָא רעד

 ועטרָאד ןופ ןוא אנבוד זיב ןהַאב ןץ'טימ ןערהָאפוצ ןעלָאז רימ

 סָאװ דנעגעג םעד ךרוד ,רחופ ַא ףיוא ןעמהענ זנוא ןעמ לָאז

 ףיא .ץענערג רעשיכיירטסע רעד וצ ,?ױויזדַאר ןעבעל טניל

 .דָארב טדָאטש עשיצילַאג יד טניל ץענערג טייז רעדנַא רעד

 .ךיירטסע וצ דָארב ןוא דנַאלסור וצ טרעהעג ןַאד טָאה ליוויזדַאר

 ןערָאװעג זיא סע זיב טרַאװעג רימ ןעבָאה אנבוד ןיא

 עשיסורָאלַאמ עגנוי ייווצ ןעזיוואב ךיז ןעבָאה ןַאד ,רעטסניפ

 ךילדנע .טייצ עשביה ַא טרהיפעג זנוא טָאה ןעמ  .םירעיוּפ

 עניילק ַא ,בוטש עשרעיוּפ ַא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז רימ ןעבָאה

 -- גינייווניא ןופ ןוא ןעסיורד ןופ טכלַאקעגסױא שירפ ,עקטַאב

 רעד ןופ רעפרעד יד ןיא ןעגנוניואוו עשרעיוּפ יו שרעדנַא ץנַאנ

 זנוא ןעבָאה סָאװ ,"םיצקש , ייווצ יד ןופ םענייא .,עטיל

 א ןוא רעכיוה א ןעוװעג זיא רע :ךיא קנעדעג ,טרהיפעג

 .לעסעפ ַא ןעגנַאהעג םהיא ייב זיא טייז םייב ןוא ,רעסעוורָאב

 ,דנַאלסור ןייק ךיירטסע ןופ סּפַאנש טלעגומשעגרעבירַא טָאה רע

 טינ גנולהָאצּפָא ןייק ןעפנארב ףיוא ןיא ךיירטסע ןיא םיראוו

 ןעטרָאד קַאבַאט זיא ראפרעד .ָאי -- דנַאלסור ןיא ןוא ןעוועג

 דנאלסור ןופ סעקישטשרנַאבַארטנַאק יד ןעבָאה ; רערעייט ןעוועג

 -ןעסָאריּפַאּפ ןוא ןעסָאריּפַאּפ "טלעקעּפעגרעבירַא, ךיירטסע ןייק

 .קַאבַאט

 ןעטרַאװ וצ טאהענ רימ ןעבָאה לעביטש רעשרעיוּפ רעד ןיא

 ןעמונעג ןוא דלודעג יד ןערָאלרַאפ ןעבָאה רימ | .גנַאל רהעז
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 ןעקערשוצרעביא זנוא ידכ ענשימוא זנוא טלַאה ןעמ זַא ,ןייז רשוח
 .ןעוועג עקַאט ןיא ױזַא ןוא .זנוא ייב דלענ רהעמ ;ערַאנסױא ןוא

 טָאה סופררצ ;ןערהיפ ןעמונעג זנוא ןעמ טָאה ךילדנע
 טָאה ייברעד .סעקנָאל ןוא רעדלעפ רעביא ,טרהיפעג זנוא ןעמ
 רעד טָאה עלייו עֶלַא .סעינָאמערעצ עסיורנ טכַאמענ ןעס
 זַא ,רענניפ ן'טימ ןעכייצ א ןעבענעג זנוא "ץעגייש} ףעכיוה
 .סָאװ טסייװ טָאנ ןייז טעװ ,טינ זַא ,"ַאש, ןייז ןעלָאז רימ

 רענירעזייה רעד .ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאנעג ןענייז רימ
 געוו ן'פיוא .ןעראוועג ןעדנואוושראפ זיא קישטשדנאבארטנַאק
 ,רעלעג ַא ,דיא רעטיירב ,רעכיוה ַא ןענַאטשעגוצ זנוא ןצ ןזיא
 טנעצקַא רעדנַאנַא טימ רָאנ טדערעג סָאה רע ,רעטלָאנעג א
 ןיא רע ןוא ,רעדָארב 8 ןעוועג ןיא רע .ןעדיא רענילהָאװ יד יו
 .דנאבארטנָאק ?לעסיבַא טיט םיהַא ןעגנַאגעג

 ןיא ןעטלַאהעג סַאּפ ןעשלַאפ ןיימ ךיא בָאה םייצ עצנַאג יד
 טסיוורעד ייצילַאּפ יד ןוא ןײרַא רימ ןעלַאפ רעמָאט .טנַאה
 טימ טלָאװ ,םיאטח ערענָאיצולָאװער ראפ ךימ טכוז ןעמ זַא ,ךיז
 רעסיוא ןוא .סַאּפ א ןהֶא רָאנ יו רעגרע ןעוועג סַאּפ ןעשלַאפ ַא
 רעכלעוו ,קישטשרָאבס רעװעליהָאמ םעד ןעטילעג טלָאװ ריס
 טנעמוקָאד םעד ךיא בָאה רעבירעד .סַאּפ ןייפ טריצירבַאּפ םָאה
 טעװ ןעמ ביוא םהיא ןעפראוואוצקעוַא ,טיירג ןעטלאהעג
 .ןעפרַאד

 טָאה ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ םעד רָאנ ךיא קנעדעג רעטייוו
 -עד ףיוא ןיוש ןענייז רימ זַא ,הרושב עטונ יד טנָאזעגנָא זנוא
 -עדיוו זנוא ןעמ טָאה ןעטרָאד .ץענערג ןופ טייז רעשיכיירטסע
 .רהופ א ףיוא טצעזענּפױרַא



 5עטיפאק רעטייווצ

 .עיצַארנימע רעד ןופ טקנופ-סגנולמאז םעד ןיא
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 יז בוטש ַא -- .ןעבַארגעגסױא דרע'רד ןופ יו טדָאטש ַא

 .םינלזג טימ השעמ א ןיא

 -עננַא רימ ןענייז ךילדנע ,ןערהָאפעג רעטייוו ןענייז רימ

 .דָארב ןיא ןעמוק

 .גָאט ףיוא ץָארּפש א זיא סע

 סַאנ ן'פיוא .ךעלרעיומ עקניסייוו-ךילבלעג ,עקנישטניילק

 ַא ןופ עטָאּפַאק רעגנַאל ,רעגנַאל ַא ןיא ןַאמ רעגנוי ַא טהעג

 ןופ שולעּפַאק םענעשולּפ ַא טימ ,טנַאװעג םעניורב ןעטוג

 א ןופ גיטנעק ןוא ,רעדנַאלב א ןיא רע  ,רילָאק ןעבלעזמעד

 "סור ןיא ךיא בָאה טייל עננוי עכלעזא .ּהחּפשמ רעמורפ ,רעכייר

 ןעננאנעג רע זיא ,טניישענ טָאה סע יװ .ןהעזענ טינ לָאמנייק דנַאל

 -עגנוא ןעהעזעגסיוא טָאה ץלַא .ןינמ ןעטשרע םוצ ,לוש ןיא

 רענעפָאלשרַאפ ןיימ טָאה רשפא ,ךילריטַאננוא טעמכ ,ךילנהעוו

 דליב רעד סָאװ ,קורדנייא םעד וצ תוכייש ַא טָאהעג דנַאטשוצ

 -עגנעמאזוצ רע ויא ןורכז ןיימ ןיא .טכַאמעג רימ ףיוא טָאה

 ,טפול-ננילהירפ ענידנענרָאמהירפ ןופ םעט םעד טיט טשימ

 .ןירַא טדָאטש ןיא רעפיט טקורעג ךיז ןעבָאה ןערהופ יד

 רעדָא רעזייה ןופ תוברוח ןענַאטשעג ןענייז רעטרע עליפ ןיא

 טרעהעג ךיא באה רעטעּפש .סנעמיוק ערעייז ןוא סנעוויוא עליוה

 עסיורג ַא ןעועג רעהירפ רהָאי עכילטע טימ ןיא דָארב ןיא זַא

 רעוייה יד םידָא וצ ןעוועג זיא םלוע רעדָארב רעד ןוא .הפרש

 .ןעיובוצפיוא רעדיוו
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 ןיא סָאד ,טדָאטש-לעדנַאה עכייר א ןעוועג לָאמַא זיא דָארב
 ןעמ ןעו .?טדָאטש-יירפ, א ןעוװוענ זיא יז ןעוו ,ןַאד ןעוועג

 יז ןיא ,טייהיירפ-סלעדנַאה רהיא ןעמונענוצ רהיא ייב טָאה

 ךס א ןעבילבענ ןענייז הפרש רעד ךָאנ .,ןערָאװג טמירָארַאפ

 .גנוטסיוורַאפ ןופ םינמס ןענופעג ךיז ןעבָאה םוטעמוא ,ןעניאור

 ,לימ א יװ ןעהעזעגסיוא סַאג קיטש ַא טָאה ןעטרָאד ןוא ָאד

 יירד רעדָא ייווצ רָאנ ןעבילבענרעביא ןעניײז סע ןעכלעוו ןיא

 קורדנייא ןעניד'הנושמ םעד טרעסערגראפ טָאה סָאד ןוא ,ןהייצ

 .טכַאמעג רימ ףיוא טָאה טדָאטש יד סָאװ

 ןעוועגנ ןיא טוטיטסניא רעזנוא ןופ קעטָאילביב רעד ןיא

 ןעגעוו (ןעלקיטרַא לַאנרושז עכילטע ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ) ךוב ַא
 לעקיטרַא ןַא ןעוועג ןיא ןעטרָאד ןוא ,טדעטש עשימיור עטלַא

 טרעדנוה ןהעצעביז רעביא זיא עכלעוו טדָאטש יד ,יעּפמָאּפ ןענעוו

 .ענעסענרַאפ ןוא ענעטַאשרַאפ א ,דרע רעד רעטנוא ןענעלעגנ רהָאי

 טָאה ןעמ יו טלייצרעד ןעוועגנ ןזיא לעקיטרַא ןעגיזָאד םעד ןיא

 דָארב רימ ךיז טָאה .,ןעבָארנענפיוא ןוא ןענופענ טדָאטש יד

 .עכלעזַא טדָאטש ענעבָארנעגנפיױא ןַא יו טלעטשעגרָאפ

 ןופ טקנופלעטימ םעד ןיא ןערהָאפעגנירַא ןענייז רימ
 רעד ;ןהעזעג טינ ךָאנ ןעמ טָאה ןעשנעמ ךס ןייק .טרָאטש

 ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא עכילטע יד .ןעפָאלשעג ךָאנ טָאה םלוע

 -רעסַאו ַא .ראברעדנָאז רהעז ןעהעזעגסיוא ןעבָאה ,ןעזיוװַאב אי

 א ןופ ?לעגניא רעסעװרָאב ַא ;שולעּפַאק ןעכיוה ַא ןיא רעגערט

 ןעסיורג ַא טימ ןעפָאלענמורַא ןיא רעכלעוו ,ןהעציירד רהָאי

 ;שולעּפַאק ןעכיוה ַא ןענָארטעג ךיוא טָאה ,לענייב טימ קישָאק

 רעשי'תבה-לעב א זיולב ןעגָארטעג שולעּפַאק ַאזַא טָאה זנוא ייב

 יד ןעװעג אנליוו ןיא ןענייז םינבר .תבש רָאנ ןוא ,דיא

 ןעטימ ןיא ןעשולעּפַאק עכיוה ןעגָארטעג ןעבָאה סָאװ ,עניצנייא

 טימ טהעג רע ןעוו ,שולעּפַאק ַא ןיא רעגערט-רעסַאו ַא .ךָאװ

 ןיא לעגניא-לעגייב רעסעוװורָאב א ןוא ,רעסַאוו סרעמע ענייז

 ַא ןיא טכַאמרַאפ יז ןעמ טְלָאװו ןנוא ייב -- !שולעּפַאק ַא

 .לעביטש-םיעגושמ

 טימ רעוקס רעניילק ַא זיא טדָאטש ןופ רעטנעצ רעד

 ןעמָארק יד ןענייז טייז ןייא ןופ .ןעטייז עלַא ןופ ןעמָארק
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 עגידכעלייק-בלאה יוװ ,ןעקרַא ןופ לייצ א רעטניה ןעגנאגעג

 יו םירָא ,עטַאװעטנַארט ,ענדורב ןעוועג זיא ץלא .ךעלרעיוט

 בָאה ךיא יו ױזַא .טדָאטש ןיימ ןופ לעסעג עטסמירא יד

 ןענייז קסבעטיוו ןוא גרובסרעטעּפ) טזיירעג גינייוו רהעז רעהירפ

 ,(טכוזַאב בָאה ךיא עכלעוו ,םדעטש עשביה עניצנייא יד ןעוועג

 ןעפרַאש א טכַאמעג ?עקניװ רעיינ רעדעי רימ ףיוא טָאה

 -ַאבנוא ןַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה דָארב רעבָא ;קורדנײא

 ןעועג רהיא ןיא זיא ץלַא טעמב .קורדנייא ןעפרַאש ךילביירש

 ןעװעג זיא טיײקשרעדנַא עזיד ןוא .זנוא ייב יו שרעדנַא

 ,םײקנעסירעגּפָא ןוא טייקמירֶא רעטסערג רעד טימ ןעדנוברַא

 .ןהעזעג זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ

 -ארטנַאק רעדָארב רעד ,דיא רעלעג רעטיידב ,רעכיוה רעד

 םָאה ,געװ ן'פיוא ןענַאטשענוצ זנוא וצ זיא סָאװ ,קישטשדנאב

 ױזַא .םהיא וצ ןערהָאפרַאפ ןעלָאז רימ זַא ,ןענָאלשעגרָאפ זנוא

 ןייז רימ ןעבָאה ,טנעקעג טינ םענייק ךָארב ןיא ןעבָאה רימ יװ

 .ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ

 ןענַאטשַאב זיא יז .עכילרעדיוש ַא ןעוועג זיא הריד ןייז

 דוצ ַא ןיא ןעבילבעגרעביא זיא סאוו ,רעמיצ ןעניצנייא ןא ןופ

 .הפרש רעטנַאמרעדדןעביוא רעד ןופ הברוח א --- רעיומ םענעלַאפ

 ןעבלעז םעד רעטנוא ,זיוה רעזיד ןופ טייז רערעדנא רעד ףיוא

 ןעועג טנעמאדנופ םעד ןופ ?ייט א ןוא ענָאלדָאּפ יד זיא ,ךַאד

 בורג עסיורג א ןעבילבענרעביא זיא סע .טעטכינרַאפ ןעצנאנניא

 סָאד םָאה ןעניוא עניימ ןיא .לעגיצ ךאלקיטש ענעפרָאװאוצ טימ

 .םינלזג ןופ ץַאלּפ-שינעגעגאב א יו טקוקעגסיוא

 יארטנַאק ןעלעג ןעכיוה םעד ןופ ןענַאטשַאב זיא עילימַאפ יד

 ערַאד ,עניילק א ןוא יורפ ערַאד ,עניילק ןייז ,קישטשדנַאב

 .עצינעמילּפ א ס'עטסָאבעֿלַאב רעד ,ניצנאווצ רהָאי א ןופ ?עדיימ

 ןוא ;ןעּפָאלשעג טינ טכַאנ עגידרעהירפ יד ןעבָאה רימ

 רימ ןענייז .סופוצ ןעגנאגעג גנאפ יוזא רימ ןענייז ךָאנ וצרעד

 ןעבָאה זנוא ןופ רֶאֹּפ א .עטע'נרה'עג יו ןעפָאלש ןעלאפענ טציא

 .סנעּפַאקוצ לעקעּפ א טימ ,ררע רער ףיוא ןענייל טזומעג ךיז
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 ךיז רימ ןעבָאה ,ןענַאטשענפיוא ןענייז רימ ןעוו ,רעטעּפש
 ,ריטרַאװק עטכער ַא סעּפע ןעכוז ןהעג ןענעװ ןעקשוש ןעמונעג

 יורפ ערַאד ןייז ןוא סישטשדנאכַארטנָאק רעלענ רעד

 טרהעלקרע ייז ןעבָאה רימ ןוא טלעדנַאהַאב טונ זנוא ןעבָאה
 טייקכילביל רעייז אלימ ,ןעשנעמ עבילביל ןוא ענידנעטשנא ראפ

 רעייז רעבָא טפערטַאבנא סאוו .ע'תמא ןא ןעווענ עקאט זיא

 ןעבָאה רימ זא ,טגידנוקרע דלאב ךיז רימ ןעבָאה ,טייקגידנעטשנא
 -עננייא זנוא טָאה רערעדנַאװטימ ערעזנוא ןופ רענייא .תועט א
 רהיא ןענַאלשעגרָאפ םהיא טָאה עטסָאבעלַאב יד זא ,דוס ַא טמַאר
 "ןעטרָאד רָאנ ,בוטש ןיא טינ, --- רעציירג עכילטע ראפ עצינעמילּפ
 ,ךעבענ , ,(רעיומ םעד ןופ ?ייט רעטריניאור רעד ןיא ,טסייה סָאד)

 טָאה -- ?רעצארג עכילטע ןענידראפ לי יז ; החמותי עמירא ןַא
 .טגאזעג יז

 טינרָאנ ןיא ?עדיימ יד זַא ,ןעניימ טנעקעג טלָאװ ןעמ
 וצ ךילנהע קרַאטש ןעוועג רעבָא ןיא יז .עצינעמילּפ ןייק
 ,עטסָאבעלַאב רעד

 ןַא ,קורדנייא ןיימ טגיטעטשַאב יו ױזַא טָאה ץלַא סָאד
 ןופ ץַאלּפ-שינעטלעהַאב א ןיא ןעלאפעגניירַא ָאד ןענייז רימ
 ןזיא רעבָא טָאבנָא ס'עטסָאבעלַאב רעד ץָארס ..רעכערברַאפ
 ףךיא בָאה יֹױזַא .ןעשנעמ עכילרהע ןעװעג ןאמ רהיא ןוא יז
 וצ ןעמוקעגנָא טושּפ ייז ןיא ףמַאק-סנעבעל רעד 4 .טלהיפעג
 עשילַארָאמ ןאוו ,טלעװ ַא ֹוצ טרעהעג ןעבָאה ייז ..רעווש
 .סוססול ַא זיא טייקנידנעטשנא

 ןימ טפראשרַאפ עטכישענ יד טָאה לכה ךס ןיא
 עלא ואו ,טלעװ רענעי ןימ ַא ףיוא ןיב ךיא זַא ,קורדנייא
 .רוּפַאק ןענייז ןעפירנַאב

 סָאװ .רעדנוזאב רעדעי ,ןעריטרַאװק ןעכוז קעװַא ןענייז רימ
 טאהענ טינ גנורהאפרע רעזיד ךָאנ ךיא בָאה ,רימ טפערטַאבנָא
 עניימ ןופ טרעדנוזענּפָא ךיז בֶאה'כ ;םענייק וצ יורטוצ ןייק
 .ערנעזיירטימ

 -מורַא ,ןערָאשענמורַא ךיז ,רעשדלעפ ַא וצ ןײרַא ןיב ךיא
 ךיז ןַאד ןוא ,טוה ַא ןעפיוק ןעגנַאגעג ,לעסיבַא ךיז טצוּפעג
 .ןענופענ דלַאב בָאה ךיא  ,ריטרַאװק ַא ןעכוז ןעמונעג
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 דעגַאב ַא -- .ןהעזסיוא ןעטריזיליוויצ ַא רעדיוו םוקַאב ךיא

 .ךיירטסע ןיא םוג ךיז ןעלהיפ ןעטנַארגימע יד -- .שינעג

 ,שוַאטע ןעטשרעטנוא ןַא ףיוא גנוניואוו א ןעוועג זיא סָאד

 ןענַאטשַאב ןיא הריד יד .סַאנ ןופ ךיילנ גנַאננײרַא ןַא טימ

 םוצ רענייא ןוא ,סאג םוצ רענייא ,ןערעמיצ עסיורגנ ייווצ ןופ

 .רעמיצ ןעטסגינייווניא םעד ןיא ןענַאטשעג ןיא טעב ןיימ .ףיוה

 .ןעטנַארגימע עשיסור ייוװצ ךָאנ טרישזאל ןעבָאה ןעטרָאד ןוא

 ,גיטפַאהרַאװ ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ רעננוי א ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא

 רעכיוה ןייק טינ --- עינרעבוג רעינלהָאװ ,לעװָאק ןופ טַאקָאװדַא ןַא

 רעקניצראווש ַא טימ ,רָאה עצרַאוש טימ ,רערַאד ןייק טינ ןוא

 םעד .עמיטש עוװָאסַאב א טימ ןוא פול ן'רעטנוא עלעדרעב לעקיטש

 ןַא ןעװעג ןזיא עטסָאבעלַאב יד .טינ ךיא קנעדעג ןערעדנַא

 ייוצ ערהיא טימ טניואוועג ןעטרָאד טָאה יז ןוא הנמלא

 .ןהיז עננוי

 ןענַאטשעג זיא ,זָאלנ ַא רעטנוא ,סָאנ םוצ ,רעטסנעפ ן'פיוא

 א ןעװעג ןיא ןַאמ רהיא .רעגייז רערַאבטסָאק רעסיורג ַא

 ַא ןוא סָאד ."דליש, ןייז ןעווענ זיא סָאד ןוא רעכַאמ-רענייז

 ןופ סָאװ ,השורי יד ןעוועג זיא סרענייז ערעדנַא ?הָאצ עסיוועג

 .ןעבילבעג זיא םהיא

 ץלַא ןוא ןייר ןעטלַאהעג הנמלא יד טָאה גנוניואוו יד

 .םהענעגנַא ןֹוא גידנעטשנא ןעוועג ָאד זיא

 םעיינ ַא ןעפיוק קעװַא ךיא ןיב נָאט ןעטסקענ םעד

 ךָאנ ךיא בָאה "רעטינרַאנ, ןערעייט ןייק טינ ףיוא .,םויטסָאק

 סָאװ ,ןעטסניליב םעד טפיוקענ בָאה ךיא .טלעג גונעג טַאהעג

 ןעטכייל רהעז ַא ןופ ןעוועג ןיא רע ,ןענירק טנעקעג בָאה ךיא

 .ךיז רע טלַאפוצ טָא-טָא זַא ,טניימעג בָאה ךיא ,ךוט םעניורב

 .טענ ןעוועג רע זיא טיינעגנ ןוא ןייפ רעבָא רע טָאה ןעהעזעגסיוא

 .רימ טסַאּפ רע זַא ,טנַאזעג רימ ןעמ טָאה ריטרַאװק ןיימ ףיוא

 םייהַא ףעירב ןעטשרע ןיימ ןעבירשעג ךיא בָאה דָארב ןופ

 בָאה ךיא .ן'עגייפ עמהומ ןיימ וצ ןוא ןערעטלע עניימ וצ ---
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 ךיז טיירג ךיא זַא ןוא ,טציא ךיז ןיפעג ךיא ואוו ,טגָאזעג יז
 ןעבעגעג ייז ךיא בָאה ייברעד .אקירעמַא ןייק ןערהָאפ וצ
 זירַאּפ ןיא ןעמוקנָא ןיימ ןעגעוו ףעירב םעד זַא ,שינערעהוצנָא
 .ןעגיהורַאב וצ ייז םוא רָאנ טריטקיד ךיא בָאה

 ,םירבח עניימ וצ ?עװװענ ןייק ןעבירשעג ךיוא בָאה ךיא
 ןיב ךיא זא ,טלהעצרעד ייז בָאה ךיא .שטיװָאנוי ןוא יקצָארט
 סולש םוצ .אקירעמַא ןיא רהָאפ ןוא ,ךיירטסע ,דָארב ןיא
 ןײרַא טהענ, :רעטרעוװ עדנעגלָאפ יד ןעבירשעגוצ ךיא בָאה
 ןיא ץישפיל זַא ,ןַךעװָאכַאמ טגָאז ןוא רָאטנַאק-סנַאשזיליד ןיא
 ןיוש ףעירב ןיימ ייז ראפ ןיא רהַאפעג ןייק ."ןאהַאק עקַאט
 טימ ךיא בָאה ,אקירעמא ןיא רהָאפ ךיא זַא רלַאביװ .ןעוועג טינ
 ,ןָאט וצ טינ עיצולָאװער רעשיסור רעד

 גנוניואוו ןיימ ןופ לעווש םייב ױזַא ךיא העטש גאטימכאנ
 רעד ןָא טמוק סע :העז ךיא ,רעהענייברַאפ יד ףיוא קוק ןוא
 ןערהָאפעג ןיב ךיא ןעכלעוו טימ ,רוחב רעכילדנָאלב ,רעכיוה
 טינ טָאה סָאװ ,רעד טא ; ועיק זיב וװעליהָאמ ןופ ףיש ןפיוא
 טָאה רע. סָאװ עלעטש רעד ןעגעו ןעלהעצרעד וצ טרעהעגפיוא
 ,ָאקנעשטשַארַאט רענָאילימ רעוועיק םעד ייב

 נידנעקוקַאב .רעטניטשרע ןַא טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע
 ןעשיכיירטסע םעיינ ןיימ טימ רימ ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ רימ
 :לעכימש ַא טימ טנָאזעג רע טָאה ,רעטינרַאג

 -רעב ןיא טרהָאפ רהיא ןַא ,טגָאזעג ךָאד טָאה רהיא ---
 ? ךעקוצ טימ ןעלדנַאה וועשטיד

 א ףיױא טרהָאפ רהיא זַא ,טגָאזעג ךָאד טָאה רהיא ןוא ---
 יענּפָא ךיא בָאה -- ? וועיק ןיא ן'ַאקנעשטשאראט וצ עלעטש
 .טרעפטנע

 טייז רהיא טניימעג בָאה ךיא !ןערעװ סע לָאז ופט --
 ! רוחב-הבישי ַא

 רעכילדניירפ טימ טדערעג רימ וצ רע טָאה ףיש ן'פיוא
 ,רערעדנַאנַא רָאנ ןעוועג ןָאט ןייז זיא טציא ,הּפצוח

 עשידיא טנעזיוט עכילטע ןענופעג ןַאד ךיז ןעבָאה דָארב ןיא
 ןעמ ואוו טנעגעגַאב ייז טָאה ןעמ .דנַאלסור ןופ ןעטנַארגימע
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 ןענעקרעד םירָאװ ,ןעגנַאגעג זיא ןעמ ואוו ןוא ןענַאטשעג ןיא

 ןעהעוסיוא םענײמעגלא רעייז ךָאנ :טכייפ רהעז ןעוועג ייז זיא

 -נעמַאזוצ ןיהַא ךיז זיא ןעמ ,ךארּפשסיוא רעייז ךָאנ ןוא

 ןעדעי טעמכ  .דנַאלסור-דיז ןופ ןעלקניוו עלַא ןופ ןערהָאפעג

 .ןעטנַארגימע טימ לופ ןענוצ עיינ ןעמוקעגנא ןענייז גָאט

 רעשידיא רעד ןופ טקנוּפיסגנולמַאז רעד ןעוועג זיא רָארב

 עיננעג א ןעביירש לָאמַא טעו סָאװ רעד .גנורעדנַאוװסיוא

 ,עיצַארגימע רעסיורג רעד ןופ ןוא ןעמָארגַאּפ ענעי ןופ עטכישעג

 ןעבעגּפָא דָארב טדָאטש רעד טעוו ,ןעפורעגסיורַא ןעבָאה ייז עבלעוו

 .םקנוּפ ןעשירָאטסיה א סלַא ץַאלּפ

 ןוא גרעבמעל ךרוד : רעטייוו ןערהָאפעג ןעמ זיא ןעטרָאד ןופ

 ,ןילרעב ךרוד ,טרָאד ןופ ןוא ,דנַאלשטייד ,ואלסערב ךָאנ ,ױקַארק

 עניילק ַא ףיוא טצעזענ ךיז ןעמ טָאה גרובמַאה ןיא .גרובמַאה ןייק

 דנאלגנע ןייק טכַארבעג ןעטנַארגימע יד טָאה עכלעוו ,ףיש

 ןהַאב ן'טימ ןעטרָאד ןופ ;(לוּפלטרַאה טסעוו רעדָא ?לָאה ןייק)

 ןייק ףיש רעסיורנ ַא ףױא ?וּפרעװי? ןופ ןוא לוּפרעוװיל זיב

 ןעװעג ןענייז סָאד .(איפלעדַאליפ ןייק בור סָאד) אקירעמַא

 רעשידיא רעשילגנע רעד עכלעוו טימ ,ינַאּפמָאק ַא ןופ סרעפּפמַאד

 .רערעדנַאװסיױא יד ןערהיפ וצ ךַאמּפָא ןַא טַאהעג טָאה טעטימָאק

 ןעטמהירַאב ן'טימ ןעדנובראפ ןעוועג זיא טעטימָאק רעזיד

 רעשידיא רעכילטלעולַא) "?אסרעווינוא טילעַארזיא סנַאיללַא

 עשידיא טגילײטַאב ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא ,(דנַאברַאפ

 .רעדנעל עשיאעּפָארייא ערעדנַא ןוא ךיירקנַארפ ןופ ןערענָאילימ

 יד טרילָארטנַאק ןוא טלעג יד ןעפַאשעג טָאה "סנאיללַא , רעד

 ךרוד ,טדעטש ענעדישראפ יד ןופ ןעדיא יד .גנוגעווַאב עצנַאנ

 "זו ןעבָאה ,ןעוהָאפעגכרוד ןענייז ןעטנַארנימע יד עכלעוו

 עסיורג יד ;טסעג עטוג יװ ןעוועג דבכמ ןוא ןעמונעגפיוא

 ןופ רעדָא ,אפוג ?סנַאיללַא, םעד ןופ ןעמוקענ ןענייז ןעטסָאק-עזייר

 ןיא .םהיא טימ ןעדנובראפ ןעוועג ןענייז סָאװ ןעטעטימָאק יד

 רעד ןופ גייוצ ַא טײברַאעג ןעטנַארנימע יד רַאֿפ טָאה דָארנ

 .ןעיו ןופ עיצאזינַאגרָא סנַאיללַא

 ןעיוו ןופ ןיהַא זיא ,דָארב ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא ןעוו
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 .ןָאצנַארפ ?ימע לרַאק רעלעטשטפירש רעטמהירַאב רעד ןעמוקעג
 רע ןוא טעטימָאק רענעיו םעד ןופ דילגטימ א ןעוועג זיא רע

 .עיצַארנגימע רעד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ןערהָאפעגנרעבירַא זיא
 .ןעטנארגימע יד ֹוצ עדער ַא ענייז טרעהעג בָאה ךיא

 ןעועג ןעטנַארגימע יד וצ זיא גנורינער עשיכיירטסע יד

 ,טרעדָאפענ טינ םענייק ייב יז טָאה ןעטרָאּפסַאּפ ןייק ,ךילדניירפ

 רעיירפ ךס א טלהיפעג טּפיוהרעביא ןעטרָאד ךיז ןעבָאה רימ ןוא

 .דנַאלסור ןיא יו

 עשיכיירטסע יד סָאו ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא רקיע רעד

 טעמכ -- םזיטימעסיטנַא נינייוו ןעזיווענסױרַא טָאה גנוריגער

 -סטרובעג רעייז ןיא ךיז ןעבָאה ןעדיא עניטרָאד יד .,טינרָאג

 ךיז ןעבָאה ןעדיא עשיסור יו רעסעב ךס ַא טלהיפענ דנַאל

 ןעגעוו ןענעלפ ןעדיא עשיכיירטסע יד  .דנַאלסור ןיא טלהיפענ

 רעד ןוא .עביל טימ ןעדייר ,רסיק רעיײז ,ן'ףעזָאי ץנַארפ

 .ןעקָארשעג טינ ייז טָאה ריציפַא רעדָא טָאדלָאס רעשיכיירטסע

 ןַא טכַאמעג ןעטנארגימע ערעזנוא ףיוא טָאה ץלַא סָאד

 ט?להיפעג ךָארב ןיא ךיז ןעבָאה ייז .קורדנייא ןעמהענעגנַא

 ןעמונעג טינ ייז ןעבָאה רעטילימ עשיכיירטסע יד .שימייה

 רעסיורג ןייז טימ ,רַאדנַאשז רעשיכיירטסע רעד וליפַא .טסנרע

 ןעזיולב ןייז טימ ןוא ,רעדעפ ןעצדַאװש ן'טימ ,טוה רעקסמַאד

 רעד .סאּפש א יװ ןעמוקענסיוא ייז זיא רע וליפַא --- דרעוװש

 רעקרַאטש ,רענלָאּפ ,רעסערג ןהעזעגסיוא טָאה רענלעז רעשיסור
 ."רענשַארטס , ןוא

 םעניילק ן'טימ "רדלעה , אזא טלָאװ טָאדלָאס ַא רערעזנוא,

 ןופ ןערעה טּפָא ךיא געלפ -- ."ןעפרָאװעגרעדינא לערעגניפ

 ןַא ןהעניברַאפ טגעלפ סע ןעוו ,רערעדנַאװסיױא ערעזנוא

 ,טַאדלָאס רעשיכיירטסע

 ןעלהיפעג עכילרניירפ ןעקירדסיוא רעבָא ייז ןעגעלפ ייברעד

 רסיק ןעשיסור םעד ןעטליש ןוא ליח רהיא טימ ךיירטסע וצ

 .טכַאמ רעשירעטילימ ןייז טימ

 -ענמורא גידנעטש ןעבָאה סעמרַאזַאק רעדָארב יד םורָא

 ןעמ טנעלפ ןעטרָאד ןעוו ןוא ,ןעטנַארגימע עשיסור טריצַאּפש
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 םלוע רעצנַאג ַא ןעלמַאזנָא ךיז טנעלפ ,ןעטַאדלָאס ןעריטשומ

 ,ןעגנוביילגרַאפ ןעכַאמ ,ןעקוק ןֹוא ןהעטש ןעגעלפ ייז ,רערעזנוא

 .גנוקרעמַאב עבלעזיד לָאמ טרעדנוה ןעכַאמ

 ןעו ,דנעװוַא ןיא ןייז טנעלפ טנעמָאמ רעטנַאסערעטניא ןַא

 עטוג ַא/ טרעטיימורטעג ןעמ טָאה סעמרַאזַאק יד  ייב

 -נעמַאזוצ ןעטרָאד ךיז ןעגעלפ ןַאד .,ןעטַאדלָאס יד וצ "! טכַאנ

 עשירעטילימ יר .ןעדיא עשיסור טרעדנוה עכילטע ןעמוק

 עלעדייא עטכארטרַאפ טימ טליּפשעג ןעבָאה ןעטנעמורטסניא

 -רַאפ ם'טנַארגימע םעד ּוצ טדערעג ןעבָאה עכלעוו ,רענעט

 -רנעוַא יד ןיא ןהעטש ױזַא ןענעלפ יז ןעוו .ץרַאה רעטרעיורט

 "עהוצ ןוא ןעטיימורט עדנעשטשילב יד ּףיוא גידנעקוק ,סנעטָאש

 שינעקנעב ַא טגעלפ ,םינוננ עגיטעמוא ערעייז וצ ךיז נידנער

 רענעזָאלראפ רעד ךָאנ שינעקנעב ַא ,רע'םינּפ ערעייז ףיוא ןעגיל

 .טפנוקוצ רעטסואווַאבמוא רעד ראפ ארומ ַא ןוא םייה
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 -עטניא -- .רעטייוו ןערהַאּפ וצ טעליב א ףיוא טרַאװ ןעמ

 רעד ןוא ריבשַאמ -- .םרעשילוק יד ייב -- .ןעטנעגיל

 .גנושיוטנע -- ."םלוע-םע, רעטלַאב

 םַאדידנַאק ַא סלַא טעטימָאק םעד ןופ ןערעוו וצ ןעמונענפיוא

 סע .ךַאז עטכייל ןייק ןעוועג טינ זיא אקירעמַא ןייק ןערהָאפ וצ

 גנַאל טזומעג טָאה ןעמ ןוא ןעטנַארנימע ליפוצ ןעוועג ןענייז

 ןַאד ןוא ,לעטעצ ן'פיוא ןעבירשראפ טָאה ןעמ רעדייא ןעטרַאװ

 ַא ןעמוקַאב וצ שינעטרַאװ יד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה טשרע

 ןענייז ןעטנַארגימע יד ןופ עליפ .עזייר רעד ףיוא עטרַאק

 םושּפ ןעבָאה ענינייא ןוא ;ןעשארג ַא ןהֶא דָארב ןיא ןעמוקענ

 סע יװ ןיא ןעמס  ךיק-הקדצ ַא ןעוועג זיא'ס .טרעגנוהעג

 םעשטומעג ךיז ,דרע רעד ףיוא ןעּפָאלשעג ;ןעמוקעגסיוא זיא

 .טרָאװעג ןוא

 ןעמוקענ ןענייז סָאװ ,עכלעזַא ןעווענ ךיוא רעבָא ןענייז סע

 .רעדנעזיוט טימ רַאגָאז ענינייא ,ןעמוס עשביה טימ דָארב ןייק

 םעטימָאק רעד ןעוו ,טעליב ַא ןעפיוק ןעמ ףרַאד סָאװ וצ רעבָא
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 .טרַאװעג ךיוא בור סָאד עכייר יד ןעבָאק ?טסיזמוא טקיש
 ןעסעגעגפיוא ןעבָאה ןעילימַאפ ענינייא ןַא ,טקַאפ ַא זיא סע ןוא
 ,עזייר עטסיזמוא ןַא ףיוא גידנעטרַאװ לעבור טנעזיוט רָאּפ וצ
 .טרעדנוה רָאּפ ַא ןעפָארטַאב טָאה עכלעוו

 דָארב ןיא ךיא בָאה ךיוא .עכלעזַא טנעקעג בָאה ךיא
 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעילימַאפ עשיריא-שיסור רַאּֿפ ַא טנעקעג
 ,רעגייטש ןעטיירב ַא ףיוא טרהיפעג ךיז ןוא טריילקעג ןהעש
 ןייא .ענעשעק ןיא עקיּפָאק ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה ייז שטָאכ
 ייב הפצוח רעגידריוקרעמ ַא טימ טָאה ,ליּפשייב םוצ ,החּפשמ
 םוא ,עמוס עשביה ַא ןעגָארקעגסױרַא ךָאו עדעי טעטימָאק םעד
 ךילדנע ,ךָאנ "דנַאטש , רעייז ךָאנ ןעבעל ןענעק ןעלָאז ײז
 ןופ םוא ,אקירעמַא ןייק טקישעגקעװַא ייז טעטימָאק רעד טָאה
 .ןערעוו וצ רוטּפ ייז

 עליפ ןענעלפ ,גוצ-ןעטנַארגימע ןַא ןהעגּפֶא טגעלפ סע ןעוו
 .ןעטיײלנַאב ןעמוק םהיא ןעטנַארגימע עדנעביילב יד ןופ

 ייז ןענעלפ -- ?!תעזייר עכילקילנ ַא !טנוזעג טרהָאפ,
 ןענעלפ ענעי ןוא .ןעמיטש ערעייז ןיא האנק טימ ןעשניוואוצ
 טימ ןוא ץלָאטש טימ ןערעּפטנעּפָא ךעלרעטסנעפדָאגַאװ יד ןופ
 ןיא ןעפערט דלַאב ךיז ןעלעוו רימ ,טנוזעג טייז; :להיפעגטימ
 "!לוּפרעװיל ןיא ךָאנ רשפא ןוא ! אקירעמַא

 ,ןעטנַארגימע עטנענילעטניא יד ןעכוז ןעמונעג בָאה ךיא
 עינאּפמַאק ענעי ,טרעדלישעג רימ ראפ טָאה ןיקלעב עכלעוו
 ,אקירעמַא ןייק ךיז ןעביילק סָאװ ,ןעטסילַאיצַאס עטרעטסיײגַאב
 ,לַאעדיא רעייז ןעכילקריווראפ וצ ןעטרָאד םוא

 יִצ טרעהענוצ ךיז ךיא בָאה ,ןעסַאג יד רעביא גידנעהעג
 זַא סע טסייה ,שיסור ביוא .שידיא יצ שיסור טדער ןעמ
 .ןעטנעגילעטניא ןענייז סָאד

 ןעטאטלוזער ןייק טכארבעג טינ טשרעוצ רימ טָאה סָאד
 רימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןעגני ַא טלעטשענּפָא ךיא בָאה
 ףפיוא טעדנעװעג םהיא וצ ךיז ןוא ,טנענילעטניא ןעהעזעגסיוא
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 עטנעגילעטניא יד ָאד ןעניואוו ואוו ,רימ טגידלושטנע , :שיסור

 "? אקירעמא ןייק ןערהָאפ סָאװ ,טייל עגנוי

 "אקירעמא ןייק רהָאפ ךיא ןוא טנעגילעטניא ןיב ךיא --

 יסױרַא םיוק רעבָא טָאה רע .טרעפטנעעג רימ רע טָאה ---

 רע זַא ,ךילטייד ןעוועג ןיא סע .רעטרעוו עשיסור יד טדערעג

 .ןיימ ךיא סָאװ טינ רַאגָאז טהטשרַאפ

 עדנעהעזסיוא-טנעגילעטניא ַא טלעטשענּפָא ךיא בָאה ךָאנרעד

 .םַאהעג טינ תועט ןייק ןיוש ךיא בָאה ייז ןיא .קלָאפ-רָאּפ

 רימ ןעבָאה ייז ןוא ,ךוז ךיא סָאװ טרעלקרע ייז בָאה ךיא

 ,סערדַא ןַא ןעבעגעג רימ ןעבָאה ייז .,ןהעג וצ ןיהואוו ןעזיוועג

 ןעמָאנ ן'טימ קלָאפ-רָאּפ רעוועיק ַא טניואוועג ןַאד טָאה סע ואוו

 רערהעל סלַא טנידעג טָאה עילימַאפ רעד ןופ ןַאמ רעד ,רעשילוק

 יד ןופ ,יקסדָארב רענָאילימ רעוועיק םעד ןופ זיוה םעד ןיא

 סיקסדָארב יד ןופ ?ייט ַא .ןעטנַאקירבַאפ-רעקוצ עטמהירַאב

 ךיז ןעטרָאד ןוא רָארב ןייק קעוװַא ןעמַארנָאּפ יד ךָאנ ןענייז

 דניק ןוא יורפ ןייז טימ רעשילוק ןוא ;טצעזַאב נילייווטייצ

 טניואוועג ןעבָאה סרעשילוק יד ,ייז טימ ןעמוקענטימ ןענייז

 ןעלמַאזרַאפ ךיז ןענעלפ ייז ייב ןוא הריד ערעדנוזַאב ַא ןיא

 .ןעטנַארגימע עטנעגילעטניא יד ןופ עליפ

 .סרעשילוק יד וצ קעװַא ךיא ןיב

 הריד עשי'תבהילעב ץנַאנ ַא טאהעג ןעבָאה סרעשילוק יד

 ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא רעיומ א ןופ שזַאטע ןעטשרע ן'פיוא

 טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ןוא ןעמוקעגפיורַא ןיב ךיא .טדָאטש

 ךימ ןעבָאה ייז .אנליוו ןופ רערהעל רעטרידוטשעגסיוא ןַא סלַא

 .ןעמונעגפיוא ךילדניירפ

 עסיורג ַא טימ ןַאמרעננוי רענהעש ַא ןעועג זיא רעשילוק

 יירפ ןייז ןוא ,רָאה ענעדלָאג עגנַאל ענהעש ןוא דרָאב ענעדלָאנ

 עצרַאװש טימ ,לעבייוו עגנוי עטנעגילעטניא ענהעש ַא ןעוועג זיא

 ַא ןעטלַאהעג טָאה יז .ןעגיוא עגידעבעל עצרַאװש ןוא רָאה

 םסעג רַאּפ ַא ןעװעג ןַאד ןענייז ייז ייב .טנעה יד ףיוא דניק

 "רָאפ זנוא ןעבָאה ייז ןוא ,ןעטנַארגימע עטנעגילעטניא יד ןופ

 ופ ןַאמרעגנוי ַא ןעמוקענ סַאנ ןופ ןיא דלַאב .טלעטשענ
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 ןיא ןוא ?עדרעב רערנַאלבעקנוד ַא טימ ,סקואוו ןעלעטימ

 ,ריבשַאמ ןעמָאנ םעד טימ טלעטשעגנרָאפ םהיא ןעבָאה ייז .ןעלירב

 ,טוטיטסניא טנידנעעג ךיוא טָאה ןַאהַאק ררעה רעד --
 ,טרידנעמָאקער ךימ רעשילוק טָאה -- ,רענליוו םעד

 םעד טגידנעעג טָאה ריבשַאמ זַא ,טנייצענסיורא ךיז טָאה סע

 ןעועג אטלַאב ןיא ןיא רע זא ןוא טוטיטסניא רערימָאטישז
 עיִאנלאשטאנ ַא) לוש ַאזַא טקנוּפ ןיא רערהעל-דעדנעטלַאװרַאפ

 עכילטע טימ ןעוועג זיא רע .רעשזילעוו יד יו (עשטשילישטוא

 ריפ טימ טרידוטשענסיוא טָאה רע ןוא רימ ראפ רעטלע רהֶאי

 םעד ןיא רענייא טריסערעטניאראפ ךיז ןעבָאה רימ ,רעהירפ רהָאי

 .ןערעדנַא

 ,םָארנָאּפ רעד ןעכַארבעגסיױא טָאה ַאטלַאב ןיא יו םעדכָאנ

 ,יעטייצ ענעי ןופ לאפרעביא רעשיטימעסיטנַא רעטסכילקערש רעד

 רע ןוא ייטראּפ סנָאיצארנימע ןַא טריזינַאגרָא ןעטרָאד ךיז טָאה

 ןיא ןעוועג ,ָאזלַא ,רע זיא טציא רערהיפ רעייז ןעראוועג זיא

 ןענייז רעשילוק ןוא רע .ןעטנארנימע עשיטלאב יד טימ דָארב

 םהיא ייב רע ןיא ;דניירפ עטנעהַאנ ןוא םירבח לוש ןעוועג

 םעד ןופ טקנופ-לעטיס רעד ןעוועג ןזיא ָאד ןוא ;ןענַאטשעגנייא

 ."םלוע םע, רעטלַאב

 -יטסניא-רערהעל ערעזנוא ןענעװ טסעומשעג ןעבָאה רימ

 .לוש רעשזילעוו ןיימ ןעגעוו ןוא לוש רעטלַאב ןייז ןענעוו ,ןעטוט

 עזיד ךדוד ןוא ,רעכילפעה א ,רענעסאלענ א ןעװענ זיא רע

 וו רעטנהענ טנעקאב ןערָאװעג םהיא טימ ךיא ןיב ןעסעומש

 | ,ןעטנארנימע ערעדנא עֶלַא טימ

 רעטלאב ןייז וצ ןהעטשוצוצ ןענַאלשעגרַאפ ריס טָאה רע

 .קָאשזורס

 בָאה ךיא יו ,ןוא .ןעװעג טינ רע זיא טסילַאיצַאס ןייק

 קָאשזורק ןייז ןופ רעדילנטימ ערעדנַא יד ןענייז ,ןענַאטשרַאפ ךיילנ

 ןענייז ייז סָאװ עינָאלָאק יד .ןעטסילַאיצַאס ןייק ןעוועג טינ ךיוא

 -סילאעריא ַא ףיוא טעװענַאלּפעג ןעוועגנ זיא ,ןעדנירג ןערהָאפעגנ

 ויא םיזלאעריא רעניזָאד רעד סָאװ ןיא רעבָא ;רענייטש ןעשיט
 .טסזאוועג טינ ןיילא ריבשאמ טָאה ,ןענַאטשאב





 .1885 ןוא , ַאטַָאקַאד ,לעשטומ ןוא טר ֹ פַארגָאטַאפ ,ריבש ַאמ אמ רזעולא
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 ךיא בָאה -- ? עשיטסינומָאק א ןייז עינָאלָאק יד טעװ ---

 ,טגערפעג |

 ,רעפטנע ןערָאלק ןייק טאהעג טינ רע טָאה ענַארּפ ועזיד ףיוא

 ערעדנא יד ןופ עטסיימ ןעגעוו ןעגָאז ןעמ ןָאק עבלעז סָאד ןוא

 ןעבָאה םוילַאיצַאס רעדָא םזינומָאק ןעגעוו .סעקינ'םלוע-םע

 יז .טכארטעג גינייוו טּפיוהרעביא ןעײטרַאּפ-ןעטנארגימע עזיד

 םעװ ןעמ ואוו ,סעינָאלַָאק ןעדנירג וצ טניימעג םתס ןעבָאה

 ;ןעבעל טרָאס םעיינ ַא ,םענהעש א ןערהיפ ןוא ןעטײברַא

 ןעשידיא םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ?עטיּפַאק םעיינ א ןעביוהנָא

 .קלָאפ

 ןערהָאפעג זיא עכלעוו ,סעקינ'םלוע-םע עּפורג עניצנייא יד

 עזיד טָאה ןוא םארגָארּפ רעשיטסינומָאק רעטמיטשַאב א טימ

 רעטשרע רעד ןעװעג זיא ,ןעכילקריוורַאפ טפודּפעג םַארגָארּפ

 ןייק ןערהָאפעגקעװַא זיא עכלעוו ,עּפורנ ַא ,"םלוע םע רעסעדא,

 ךיוא ןענייז אקירעמא ןיא) רעהירפ טַאנָאמ עבילטע טימ אקירעמשא

 עשיטסינומָאק ןעדנירג וצ סעבָארּפ ערעדנא עליפ ןערָאװעג טכַאמעג

 סנעטסיימ רעבָא ךיז ןעבָאה ןעגנומענרעטנוא עזיד ןיא .םעינַאלַאק

 "נוא וצ תוכייש ןייק טינ ןעבָאה ייז ןוא ןעטסירק טניליײטַאב

 .(ןינע רעז

 םעד ןא ןעסָאלשעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,עּפורג רענליוו ַא

 -סילַאיצַאס ןופ ןענַאטשַאב םיואכרוד זיא "םלוע-םע ,, רעוועיק

 ןערענָאיצולַאװער רענליוו רעזנוא ןופ רעדילגטיס ,ןעט

 בָאה ךיא ןוא דָארב ךרוד ןערהָאפענ טינ זיא יז רעבָא ;קָאשזורק

 אנליוו ןיא ךיז טָאה עּפורג אזַא זא ,טסואוועג טינ וליפא ךָאנ

 רעדילגטימ רָאּפ ַא ןענופעג ךיז ןעבָאה דָארב ןיא .טריזינַאנרָא

 ןופ רעבָא ,גושטנעמערק ןופ קָאשזורק ןעשיטסילַאיצַאס םעד ןופ

 .טסואוועג םינ ךיוא טשרעוצ ךיא בָאה םעד

 להָאצ עסיורג יד ,ןערָאװעג טשיטנע רעטיב ןיב ךיא

 בָאה ,ןעניפעג וצ ָאד טרַאװרע בָאה ךיא עכלעוו ,ןעטסילַאיצַאס

 ןעטנארגימע יד ןעשיווצ ןעטסילאיצָאס ?הָאצ יד .ןענופעג טינ ךיא

 יד ולימַא ןוא .עדנעטיידעבנוא ץנַאג א ןעוועג טּפיוהרעביא זיא

 דָאולָאװער רעד טימ ןעדנובראפ ןעוועג םייה רעד ןיא ןענייז סָאװ
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 ֿפעמוט ןוא ךָאק םעד ןיא ,דָארב ןיא ָאד ןעבָאה ,גנוגעװַאב רענָאיצ
 ןיא ןערהָאפ רעייז יצ טסואוועג טינ ןיילַא ,עיצארנימע רעד ןֹופ
 ןעבָאה ייז טינ .טינ יצ םזילַאיצָאס םוצ תוכייש ַא טָאה אקירעמא
 ךרוד ןענייז ייז ןופ ענינייא ;טרַאעג ייז טָאה סע טינ ,טסואוועג
 -סילַאנָאיצַאנ םעד טימ ןעגנורדענכרוד ןערָאװעג ןעמָארגָאּפ יד
 םעד טימ טריסערעטניא רהעמ ךיז ןעבָאה ייז ןוא טסיינ ןעשיט
 ענַארפ רעד טימ יו קלָאפ ןעשידיא ן'רַאפ ןָאט ןעלעוו ייז סָאװ

 .טפאשלעזעג עשיטסילַאיצַאס ַא ןעיוב ןעגעוו

 ןעוועג רַאגָאז ןענייז ןעטנארגימע רעדָארב ערעזנוא ןעשיווצ
 רָאנ "סעצנַאקירעמַא , יד וצ טרעהעג טינ ןעבָאה סאוו ,עכלעזא
 ןעטַאבעד עסייה ןעמוקרָאפ ָאד ןענעלפ סע ,?סעצניטסעלַאּפ , יד וצ
 -ביר ענעדישראפ יד ןעשיווצ ךיוא ןוא ןערעגַאל ייווצ יד ןעשיווצ
 בָאה ןעטַאבעד עכלעזא .ָאפוו ?סעצנַאקירעמַא יד ייב ןעגנוט
 .זיוה ס'רעשילוק ןיא טרעהעג לָאמ ןייא םינ ךיא

 .ןייֵלַא םירָאװ ,"טרעהעג, ןעטַאבעד יד בָאה ךיא זַא ,גָאז ךיא

 .בָאה ךיא .ןעמונעג טינ טשרעוצ ייז ןיא ךיא בָאה ?לייטנא ןייק

 ןייק בָאה ךיא זא ,טלחיפעג בָאה ךיא .טַאהעג טינ טומ ןייק
 : ,טינ גנוניימ עטסעפ

 ךיא ןיב ָאד ןוא רעגידוועמעש א ןעוועג ןיב ךיא : םעד ץוח ַא
 ןופ טפאשלעזעג א ןיא ןוא ,"קאווטיל, רעניצנייא רעד ןעוועג
 םוצ ןענופעג ָאד ךיז ךיא בָאה ןעטנענילעטניא עשיסודדָאלַאמ

 פעסיבַא טדערעג ןעבָאה ייז .ןעבעל ןיימ ןיא לָאמ ןעטשרע

 פעסיבא ןעוועג ךיוא ןענייז ןערעינַאמ ערעייז ןוא ךיא יו שרעדנַא

 .ערעדנַא

 ןיב ךיא .סיורג ןעטלאהעג ךיז ךיא בָאה ןעצרַאה ןיא ךיז ייב
 רָאנ ,טנארנימע רעכילנייוועג א סלא טינ רהָאפ ןוא טסילַאיצַאס ַא
 עירעמראדנַאשז עשיסור יד ןעמעוו ,"רעשידרע-רעטנוא , ןא םלא
 .ןעריטסערא וצ ןעבילקעג ךיז ןוא ?טעוועקסיבָא , לָאמ ייווצ טָאה
 פעטעלב עשידרע-רעטנוא ןא ןעבָאה ייז ? ייז ןענייז רעוו ןוא
 ...ןהעזעגנא טינ ןעניוא יד ןיא לָאמ ןייק אמתסמ

 "ערעזנוא , ףיוא טלייטוצ ןעוועג ץלא רימ ייב זיא טלעוו יד
 -רעד וצ ןעוועג רעווש טינ רימ זיא סע ןוא ?ערעזנוא טינ , ןוא

 רָאּפ א ןיולב ,טרעהענ רענעי רעדָא רעד סָאלק עכלעוו וצ ןענעק
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 טנעקעג ןיוש ןעמ טָאה ,ןעדיירסיוא טפראדעב ןעמ טָאה רעטרעוו

 ןערענָאיצולָאװער א וצ תוכייש א סעּפע טָאה רענעי יצ ,ןהעטשרַאפ

 ןייק וליפא זיא רע בוא ןוא ,טינ בוא .טינ יצ ,"קָאשזורק,

 ןערעגירעדינ א וצ רע טרעהעג --- ,טינ ךיוא "רעריזיטאּפמיס ,

 .סאלק

 םָאה דָארב ןופ ןעטנַארגימע עטנעגילעטניא יד ןופ רענייא

 יד םיירּפשרַאפ טָאה רע יו ןעלהעצרעד ןעמונעג רימ רַאפ לָאמַא

 זא ,טלהיפעג ךיילנ בָאה ךיא .,דנאלסור ןיא "ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ,

 .ןעגיל א ןיא סע

 א םהיא ךיא בָאה ?ןעוועג סָאד זיא רעמונ רעכלעוו ---

 .ןָאטעג גערפ

 .טרעפטנעעג רע טָאה --- ,רעט47 רעד ---

 -ַאנ,/ רעמונ רעטסכעה רעד .רימ רַאפ גונעג ןעוועג זיא סָאד

 רעטכַא רעד ןעוועג זיא ,סױרַא ןַאד זיב זיא סָאװ ?ַאילָאװ איאנדָאר

 .(ךיז טכַאד ,ןעמַאזוצ רעטכַא ןוא רעטעביז רעד)

 ַא ןענופעג ןאד ךיז טָאה דָארב ץנאנ ןיא זא ,טינ ביולג ךיא

 -רעטנוא יד "טכוזראפ, זיא סע ןעוו ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ ןינמ

 .עסערּפ עשיסור עשידרע

 רעסערג ןעטלאהעג ,אזלַא ,ךיז ךיא בָאה ןעצראה ןיא ךיז ייב

 עגנוי עטעדליבעג ערעדנַא יד ןוא ן'ריבשאמ ,ן'רעשילוק ראפ

 םינ רימ טָאה סָאד רעבָא .ןעמוקניירא ייז וצ ןעגעלפ סָאװ ,טייל

 לייוו זיולב ךיז ןעמהעש וצ --- ייז ראפ ןעמהעש וצ ךיז טרעטשעג

 א -- ךיא ןוא ,רעסעדָא רעדָא ,רענילהָאוװ ןעועג ןענייז ייז

 .קאווטיל

 טָאה ןוז-סגנילהירפ יד ;ענהעש ןעוועג ןענייז נעט יד

 ןעטנַארגימע יד ןענייז / .םענעגנַא טמיראוועג ןוא ןעטכיױלעג

 ,ןעקרַאּפ עניילק רָאֹּפ יד רעביא ןוא ןעסאג יד רעביא ןעננאגענמוא

 רע ,טסעומשעג ןוא ןעגנאגעג זיא ןעמ ;טנָאמראפ דָארב סָאװ

 עטנעגילעטניא יד .עמיטש ןייז ןיא טעמוא טימ רעוו ןוא ,ךילהערפ

 ןוא ,ןעירשעג ,ךיז טכָאקעג ,טריטאבעד ןעבָאה טייל עגנוי עשיסור

 .גירעגיינ טקוקעגוצ ןעבָאה ןעדיא רענאיצילַאג יד
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4, 

 .רד סָאװ --- .יקסוועיארמַאש ,יקסווַאקַאװיּפס ,זוָאקיניעלא
 .רימ ןעגעוו טקנעדעג טָאה יקסוועיאר

 לָאמ ןעטשרע םוצ ךיז ךיא בָאה זיוה ס'רעשילוק ןיא

 רעד ןופ רערהיפ םעד ,ן'וָאקיניעלַא יַאלָאקינ טימ ןעפַארטעג

 ןייק ןערהָאפעג טציא ןזיא רעכלעוו ,"םלוע םע. ייטראּפ רעוועיק

 רעצרַאװש א טימ ,רערַָאד ,רעכיוה א ןעוועג ןיא רע ,אקירעמַא

 ףיוא ןעלירב טימ ןוא ,םינּפ ןעשידיא טכע ןַא טימ ,לעדרעב

 -םיוא ךס א ןעניוצעג טָאה ײטרַאּפ רעוועיק ןייז .,ןעניוא יד

 ן'םיוא ןעמ טנעלפ םהיא ףיוא ןוא ,דָארב ןיא טייקמאזקרעמ

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .רענניפ ן'טימ ןעזייווװנא סָאג

 .ײטרַאּפךעטנַאדנימע רעד ןיא ןעטייקכילנעזרעּפ עטסניטכיוו

 ףיוא ןהעז טפָא נעלפ ךיא עכלעוו ,ןעטנַארגימע יד ןעשיווצ

 יד ןעבילברַאפ ןורכז ןיימ ןיא ןענייז ,דָארב ןופ ןעסַאנ יד

 ,דנַאלסור ןופ רענונַארד רעשידיא א :ןערוניפ יירד עדנעגלָאפ

 םענָאיזַאק ןייז ףיוא גידנעטייר ,ץענערג םעד רעבירַא זיא רעכלעוו

 ַא רהעז רענייא -- ןעטסיפארנעלעט עשידיא ייווצ ןוא ,דרעפ

 ,.רעקיוה ַא טימ ,רענירעדינ א רהעז רענייא ןוא ,רעכיוה

 .טייהנעטלעז ַא ןעוועג דנַאלסור ןיא זיא רענונַארד ַא דיא ַא

 עכילנהעוועגנוא ןַא ןעוועג ןעטסיפַארגעלעט עשידיא ןענייז ךיוא

 ןיא דָארב רעביא ןעריצַאּפשמורַא ייז ןענעלפ יירד עֶלַא .,ךַאז

 .ןעמַאזוצ רעמיא ןעטסיפַארגעלעט ייווצ יד ; סמרָאפינוי ערעייז

 סַאנ טּפױוה רעד רעביא ןעננַאנעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 -ענּפָא ךיז רעטיײלגַאב ןיימ טָאה ,טנארגימע ןֵא טימ דָארב ןופ

 רימ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןעננוי ַא ןעסירנַאב וצ טלעטש

 ןייז טימ ןוא רָאה עטיור ענייז טימ ןעניוא יד ןיא ןעפרָאוועג

 רעד ןעננאנענ ןיא ןעמאזוצ םהיא טיפס .םינּפ ןעניטולב-לופ

 ןיב ךיא ןעכלעו טימ ,"ןע'שיר, עטרַאה יד טימ ןַאמרעגנוי

 ןהעזעג טינ םהיא בָאה ךיא .ץענערג םעד ןעגנַאגעגנרעכירַא

 רימ ואוו ,זיוה ערַאברעדנָאז יד ןעזָאלרַאפ ןעבָאה רימ טניז
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 טציא טָאה רע  .רענעלטכַאנ ןעטשרע רעזנוא טאהענ ןעבָאה

 .ןהעזסיוא ןעטנעגילעטניא ַא טָאהעג ךיוא ןיוש

 ןעטיור םעד ראפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה רעטײלנַאב ןיימ

 ןוא ;יקסוװָאקַאויּפס ןעוועג זיא ןעמָאנ סנעמעוו ,ןַאמ ןעגנוי

 יד טימ טנארנימע םעד טלעטשעגרָאפ זנוא רַאפ טָאה רענעי

 .טסואווענ טינ ןעמָאנ ןײז ךיא בָאה רעהירפ ."ןע'שיר , עטרַאה

 םהיא םפור ןעמ ןזַא ,טסואורעד ךיז ךיא בָאה טציא

 .יקסועיַארמַאש

 טקרעמַאב ךיא בָאה -- ,טנַאקַאב ןיוש ךָאד ןענייז רימ ---

 .שיסור ףיוא

 ,ננושַאררעביא טימ טקוקעגנָא ךיס טָאה יקסוועיַארמַאש

 ןעטנענילעטניא ן'פיוא ךָאנ ןוא שיסור ןעדייר ןעק ךיא זַא

 עטעטרַאװרענוא ןַא ןעועג םהיא רַאפ זיא סָאד --- רעגייטש

 ךיוא זיא רע זַא ,סעיינ א ןעוועג זיא ,רעדיוו רימ רַאפ .סעיינ

 .רעדיינש רעקסמַאד ןייק טינ ןוא טנעגילעטניא ןַא

 סעּפע טגָאזעג יקסווָאקַאוװיּפס טָאה ,שינעלייא ןיא גנידנעדייר

 ,טייקכילנעזרעּפ רעגיטכיוו ַא ןעגעוו ןוא ,גנונעוַאב רעד ןעגעוו

 רעטיור ןייז .טניטסעלַאּפ ןעגעוו ןהעז ךיז טהענ רע רעכלעוו טימ

 טימ ,לֹוק רעגיטסַאה ,רעדנעננירד רעד ןוא םינּפ רעניטולבלופ

 רימ ףיוא טָאה ,טדערעג טנעמָאמ םענעי ןיא טָאה רע ןעכלעוו

 ,רעגידעכָאק ,רעטרעטסײנַאב א זיא רע זַא ,קורדנייא ןַא טכַאמעג

 | .גנוי רעשיטַאּפמיס

 יקסװעיַארמַאש ןוא רע זַא ,טנייצענסױרַא ךיז טָאה סע

 ַא ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,גושטנעמערק ןופ ןענייז

 .קָאשזורק ןערענָאיצולָאװער

 ןופ קַאװיּפס רָאטקָאד רעניטציא רעד זיא יקסווָאקַאוויּפס

 רעגיטציא רעד -- יקסװעיַארמַאש ןוא ,ָאדַארָאלָאק ,רעוונעד

 .יטרעביל ןופ יקסוועיַאד ,רד

 ןעבירשַאכ יקסװעיַאר .רד טָאה ןערהָאי ערעטעּפש ןיא

 םינ םעװ סע וא ,ביולנ ךיא ןוא (*שינעגעגַאב עטשרע רעזנוא

 ןערַאװעג ןעבעגעגסיורַא זיא רעכלעוו ,טפירש-םואעליבוי ַא ןיא (*

 .פרעוו ןעזיד ןופ רעסַאּפרַאפ םעד ןופ גָאמ-סטרובעג ןעגירתָאי"פ0 םעד וצ
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 ןייז ןופ ?ייט א ןעבעגוצרעביא ָאד טנַאסערעטניאנוא ןייז
 .גנורעדליש

 עניטייצרַאפ טימ ןעסעזעג יקסװועיַארמַאש זיא גוצ ן'פיוא
 ןעמורפ ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג ייז ראפ טָאה ןוא ןעדיא
 רעדנַאנַא ןיא רעבירַא רע זיא טייצ רעסיוועג ַא ףיוא .רעטייברא
 רע טלָאװ ,ןעדיא ענעי ןעבעל ךיז גידנעניפעג םירָאװ ,ןָאגַאװ
 ךָאנרעד ,ןעדיימסיוא טלָאװעג רע טָאה סָאד ןוא ,ןענװַאד טזומעג
 טגָאזעג ןוא ןָאגַאװ ןענידרעהירפ ןייז ןיא טרעקעגמוא ךיז רע טָאה
 ןעטייוצ םעד ןיא טנעװַאדעג טָאה רע ןַא ,ןעדיא עמורפ יד
 ןעמוקעגניירא זיא וועשטידרעב ןיא יװ ,טבײרשַאב רע .,ןָאנַאװ
 בָאה ךיא עכלעוו ,ןעטנעגילעטניא ןופ עינַאּפמָאק עכילהערפ יד
 ךיא .טקרעמַאב ךימ רע טָאה ןעטרָאד יװ ןוא ,טנָאמרעד ןעביוא
 . .טכַאמענ טינ קורדנייא ןעטוג ןייק םהיא ףיוא בָאה

 :ױזַא רימ ןעגעוו יקסוועיַאד .רד טלהעצרעד רעטייוו

 טָאה רעכלעוו ,קָאר-רעביוא ןעגנַאל ַא רע טָאה ןעגָארטעג,
 גנַאפ ַא סעּפע יװ יא קָארירעבױא ןַא יו יא ןעהעזעגסיוא
 ,ןעטנעגילעטניא יד וצ ךיוא ךיז טרַאש רע העז ךיא .עטָאּפַאק
 רע .טינ םענייק טימ טרער ןוא רערעייז טינ רע זיא ךָאד ןוא
 ןַא יו םיוא רימ רע טהעז טָא .ֹוצ ךיז טרעה ןוא טקוק
 א ןערעוװו עיסָארָאלַאמ ןיא זנוא וצ טמוק סָאװ ,רוחב-םירָא
 .?סָאד טינ ךָאד רע זיא טָא ןוא ,דמלמ

 זַא ,ןעוװעג דשוח טָאה יקסװעיַארמַאש :טדערעג ךַאפנייא
 ןייק טינ ןעועג זיא רע יוװ יֹוזַא .יײצילַאּפ רעד ייב ןיד ךיא
 ןעטלאה ךיז טלָאװעג ןַאמ-הרבח ַאזַא ןופ רע טָאה ,ירע'רשכ,
 םהיא וצ ךיז בָאה ךיא יו טלהעצרעד רע  .רעטייוו סָאװ
 רע יװ ,ןעמַאזוצ קישטשדנַאבַארטנַאק ַא ןעגניד ןעגעוו טדנעוועג
 ןעטַארַאב ךיז רע טָאה רעהכאנ יװ ןוא ,טיורטעג טינ רימ טָאה
 ךיוא ןעבָאה ייז .ןעדיא עשיסקָאדָאטרָא ענייז טימ רימ ןעגעוו
 ,קישטשדנַאבַארטנָאק ַא ןעגניד וצ ףיוא םיפתוש ךוז ךיא יו ןהעזעג
 ןופ קורדנייא םעד ךַאמ ךיא זַא ,טגָאזעג םהיא ןעבָאה ייז ןוא
 וצ ןעטַארעג םהיא ןעבָאה ייז ,ןַאמ ןעגנוי ןעכילרהע ץנַאג א
 יקסוועיַאר .רד רעגיטציא רעד .ךימ טימ ןעמַאזוצ ךיז ןעגנידַאב





 ) װ קסוו עיאר ,רד) וקסוועי ַארמַאש .שט
 .1889 ,יילושוד ןיא
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 קורדנייא ןייז יו ןוא טדערעג רימ טימ טָאה רע יו טלהעצרעד

 .ןעטוג םוצ טרעדנעעג ךיז טָאה רימ ןעגעוו

 ,ןָאגַאװ ןיא גידנעציז ,רעטעּפש יװ רע טלהעצרעד רעטייוו

 ןעגנוי םעד ןעוועג אנקמ רע טָאה ,ץענערג םוצ געװ ן'פיוא ןיוש

 םהיא לָאז סע ,וצ עלייו עֶלַא םהיא קעד ךיא סָאװ אדיורב

 רעטומ א יװ םהיא ףױא גנוטכַא ביג ןוא ,טלַאק ןייז טינ

 וצ ןעשנואוועג ךיז טָאה רע זַא ,טביירש רע  .דניק ַא ףיוא

 .ןעבעג גנוטכַא ױזַא ךיוא םהיא ףיוא לָאז סָאװ ןעצימיא ןעבָאה

 ,קישטשדנַאבַארטנָאק ןעלעג םעד ןופ גנוניואוו רעד ןעגעוו

 םעד טכַאמעג יז םָאה םהיא ףיוא זַא ,יקסוועיַאד .רד טביירש

 ןענַאמָאר יד ןיא ןעלייה עלופסינמייהעג יד ןופ ענייא יו קורדנייא

 .אירָאבַאג ןופ

 ןיא סַאנ ן'פיוא טנעגעגַאב ךָאנרעד ךיז ןעבָאה רימ ןעוו

 רעדיוװ רימ ףיוא רע טָאה ,ןעטנעגילעטניא םֵלֵא ןיוש ,רָארב

 ,שיסור דייר ךיא יו טרעהרעד טָאה רע ןעו .דשח א טאהעג

 ַא טליּפשעג רעהירפ בָאה'כ זַא ,טניטעטשַאב םהיא סָאד טָאה

 -כָאנ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןָאיּפש ַא יקַאט רשפא ; עלָאר עשלַאפ

 ? ןעטנַארגימע יד ןעשיווצ ןערענָאיצולָאװער עשיסור ןעקוק

9. 

 .ןעגנוגייצרעביא עניימ

 "סעקינ'םלוע-םע, ענעדישרַאפ טימ ןערָאװעג טנאקאב ןיב ךיא

 ןוא יקסוװעיַארמַאש) ןעּפורג ערעדנַא ןופ ןעטנַארגימע טיט ןוא

 .("םלוע-םע רעוועיק, םעד וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז יקסווָאקַאוװיּפס

 סעקַאװטיל .דנַאלסור םורד ןופ ןעוועג ייז ןענייז עַַּא טעמב

 ןעמונעג רעבָא ןיוש ךיז בָאה ךיא .גינייוו רהעז ןעוועג ןעניײז

 ןוא ,(סעקינ'םורד) "סענַאשזוי, יד ןעשיווצ רעשימייה ןעלהיפ

 .טכאנ ןוא גָאט ייז טימ טריטַאבעד בָאה ךיא

 י"סורַא ךיא בָאה ,טייקנידוועמעש ןיימ רעבירַא זיא סע ןעוו

 ןערָאװעג ןיב ךיא זַא ,טנעמַארעּפמעט ןוא ןעבעל ?יפ יוזא ןעזיוועג

 ןייא .עּפורג רעסיווענ א ןיא ךילכעזטּפױה ,"רעקאנק רעצנַאג א

 : (ךיז טכאד סעדָא ןופ) טנענילעטניא ןַא רימ וצ טנָאז לָאמ
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 .ןעלהעצ טינ ייווצ ןייק טנעק רהיא זא טניימעג בָאה ךיא --
 גנוי רענידעבעל אזַא טייז רהיא זַא ,טסואוועג םינ רָאנ בָאה ךיא
 .טנַאטאבעד רענידרעייפ ַאזַא ןוא

 עניטראנעגייא ןא טיײברַאעגסױא רימ ייב ךיז טָאה סע
 ,ךילטייד ןעוועג טינ ןיילא רימ זיא עכלעוו ,םארגָארּפ

 טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא סָאװ סָאד ןעוועג טינ זיא סע
 .ןהעש ןעוװעג ךָאד רעבָא ןיא סע ;גנובײרשַאב ס'ניקלעב טיול
 טינ ןעבעל ןעלעו רימ ,סעינָאלָאק ןעדנירג ןעלעו רימ
 טייהשנעמ רעד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא רָאנ ,שיטסיאָאגע
 רעבָא ךיא .קלָאפ ןעשידיא םעד ןעגעוו טדערעג ןעבָאה ערעדנַא)
 ןעלעו רימ זַא .(טייהשנעמ רעד ןענעװ טדערעג רָאנ בָאה
 פעפייוצ ןייק םענייק ייב ןיא םעד ןעגעװ ,סעינָאלָאק ןעבָאה
 .ןעוועג טינ

 ןליפַא טאהעג טינ ןאד ךיא בָאה ףירנַאב ןעטמיטשַאב ןייק
 ךילקריוו ןיב ךיא סָאװ ןיא ,ץלַא אפוג םזילַאיצָאס םעד ןעגעוו
 טכַאמ יד ןעטכינראפ ףרַאד ןעמ ןזַא ןיא ,טגייצרעביא ןעוועג
 ךיא .עיגילער ןופ ןוא ןענהָארט ןופ ,םוטנענייא טָאװירּפ ןופ
 -ימַאק יד זַא ,גנורהעלקרע סע'סרַאמ ?רַאק ןענַאטשרַאפ בָאה
 סָאד .גנוטכינרַאפ-טסבלעז רהיא וצ םהענ םעטסיס עשיטסילַאט
 .ןהעטשראפ טרָאס רעשיטערָאעט ןייר א ןעוועג רעבָא זיא
 טאהעג טינ רימ רַאפ סָאד טָאה גנוטיידַאב עשיטקַארּפ ןייק

 ןעננוטייצ יד ןופ ןוא "דָאירעּפװ, לַאנרושז םעד ןופ
 ;עוועג ךיא ןיב "ַאילָאװ איַאנדָארַאנ, ןוא "לעידערעּפ ינרָאשט,
 טימ ןוא ןעײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער ייוצ יד םימ םנַאקַאב
 רעבָא ;םזילַאיצָאס ןוא םזיכרַאנַא ןענעװ ןעטַאבעד ערעייז
 ענייז ןופ ןוא םזילַאיצָאס םעד ןופ ןעטייז עשיטקַארּפ יד ןעגעוו
 .גינייוו טסואוועג ךיא בָאה ןעמַארגָארּפ עשיטילָאּפ

 םעד ןיא ןעבירשרַאפ ךיז בָאה ךיא ןַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד
 ןייק טינ ןענייז רעדילגטימ ערעדנַא יד יא ."םלוע-םע, רעטלַאב
 !" ןערידנַאגאּפָארּפ-רעדנַאנַאפ , ייז ךיא לעו ? ןעטסילַאיצַאס

 ,רערילגטימ יד ןופ רָאּפ ַא טימ עטַאבעד ַא ןיא ,לָאמנייא
 | ; טציהוצ ךיז ךיא בָאה

 וצ טנָאזעג ךיא בָאה -- רָאטַאװרעסנָאק ט טייז רהחיא --



 45 עיצַארגימע רעד ןופ טקנוּפ-סגנולמַאז םעד ןיא

 ןוא ןעוװערָאה סָאװ יד סָאװ טינ טרַא ךייא --- ייז ןופ םענייא

 .טסירדרעטנוא ןוא טביורַאב ןערעוו ץלַא ןעפַאש

 רענעי טָאה -- ?זנוא טימ רהיא טרהָאפ םוראוו ָאט --

 .לעכיימש ןעניטפינ ַא טימ טנערפעג

 ךיא בָאה -- ! ןערידנַאגאּפָארּפ-רעדנַאנַאפ ךייא לעוװ ךיא---

 עטלעּפָאד ַא ןעבָאה לעװ ךיא -- ,ץלָאטש טימ טרעפטנעענּפָא

 ךילנוצ ןעמעלַא טימ רךלעפ ןיא ןעטייברא לע ךיא :;םייברא

 .ךייא טימ ןענרעל ךיא לעװ ןעדנוטש עיירפ יד ןיא ןוא

 רענעי טָאה -- ? ךייא ףרַאד רעװו !טינ ךייא טעב ןעמ --
 .ןעסָאשעגסיױוא

 ןעטכעלש ַא טכַאמענג ןעבָאה רעטרעוו עזָאלטקַאט עניימ

 עניימ .ןערָאװעגנ טעלגרַאפ ךינ רעבָא ןיא סע .קורדנייא

 רהעז ןעוועג ןענייז קָאשזורק רעטלַאב םעד טימ ןעגנוהיצַאב

 ,םענעגייא ןַא וצ יװ ןעטלַאהרַאפ רימ וצ ךיז ןעבָאה ייז .עטוג
 .טקעּפסער ןעזיווענסױרַא רימ ןעבָאה ןוא

 ןיא סָאװ טלענ עמוס יד ןעמוקַאב ךיא בָאה םייהרעד ןופ

 בָאה םעד ןופ  ,רַאלָאד טרעדנוה םורַא -- ןעווענ גיטיונ רימ

 םעד ןופ עסַאק רעד ןיא ןעגָארטעננײרַא לעטירד-ייווצ ךיא

 ןיב עזייר ןיימ טנרָאזאב טָאה סָאד ןוא ,קָאשזורק רעטלַאב

 ,גָאט םעד ףיוא טראװעג דלודעננוא טימ בָאה ךיא  .קרָאי ןינ

 .גוצ |'םיוא ןעצעז ךיז ןעלעוו רימ ןעוו
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 .תונותה

 ןעטנארנימע להָאצ עשביה ַא טָאה ,דָארב ןיא נידנעטרַאוװ

 .ךעלדיימ רעדָארב טימ ייז ןופ בור סָאד -- טאהעג הנותח

 ,ננוניימ א טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא רערעדנַאװ ערעזנוא ןעשיווצ

 יו יֹזַא ןוא .ענהעש רהעז ןענייז ןעיורפ רענַאיצילַאג יד זַא

 "מע ןענאטשעננייא ןענייז זיוה רענַאיצילַאנ רעדעי ןיא טעמכ

 יד ןוא טייל עננוי עשיסור ןעשיווצ ןענַאמָאר ןענייז ,ןעטנארג

 .ךאלמעװש יו ןעסקאוועג ,ןעדיא רעדָאוב ןופ רעטכעט
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 ,ןעדיא עכיר ןייק טינ סנעטסיימ ,ןרעטלע רענַאיצילַאג יד

 ערעייז ןעכַאמ וצ הנותח טייהנעגעלעג ַא טאהעג ?ייוורעד ןעבָאה

 .תילכת ַא רַאפ טנעכערעג ךיז טָאה ךודש ַאזַא ןוא .,רעטכעט

 טעװ ןוא ,רלָאנ ןופ דנַאל םעד ןיא ןערהָאפ טעװ קלָאפ-רָאּפ יד

 ערעזנוא ..עילימַאפ עצנַאג יד ןעמהענרעבירַא ךָאנרעד רשפא

 ןיא זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז ןעבָאה ,טייז רעייז ןופ ,טייל עגנוי

 ירפ א טיס טםעוװו ,ןעדנירג ןעלעוו ייז סָאװ ,סעינָאלָאק יד

 זיא סע ,ץרֹוק .טייקשיתבה:לעב יד ןערהיפ וצ רעסעב ןייז

 טנאקַאב טנייה .ןעבָאה הנותח ףיוא הפנמ ןימ ַא ןערָאװעג

 .טַאהעג הנותח ןעגרָאמ ,ןערָאװעג

 טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,געט יד ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו

 עדנעגלָאפ יד ןעניוא יד ראפ רעמיא ךיא העז ,דָארב ןיא

 יו םעדכאנ ןעכָאוו ייווצ רהעפעננוא ,טכַאנױוצ-תבש ;ענעצס

 עלַא ואוו ,סַָאג רעטסיוורַאפ ַא ףיוא ,ןעמוקעג ןיהַא ןיב ךיא
 .טעילוה ןעמ ןוא ןעמ טצנַאט ,ןערָאװעג טנערבענּפָא ןענייז רעזייה

 ,טנַארגימע ןעטייווצ ַא טימ םורַא ריצַאּפש ךיא .,ןעליּפש רעמזעלק

 ; טרעפטנע ןעמ ןוא ,טיידַאב ןעצנַאט סָאד סָאװ ןעגערפ רימ

 ,הנותח טָאה'מ --

 ?הנותח ַא ןעמ טעװַארּפ סָאג ן'פיוא ---

 ,סַאנ ן'פיוא ,ָאי --

 .לָאמַא טימ תונותח יירד ףיוא ןעליּפש רעלדיפ רָאּפ ַא
 -נַא רעד רעביא ערעדנַא יד ,סָאנ טייז ןייא ףיוא זיא הנותח ןייא

 רעד ןעבעל הברוח ַא רעביא עטירד יד ןוא סָאנ טייז רערעד

 ןעטיײיברַא ןוא סָאנ ןעטימ ןיא ןעהעטש ןעטנאקיזומ יד .רעטייווצ

 .עבלעז סָאד רעדיוו זיא רעטייוו לעסיבַא .תוחכ עלַא טימ

 ןַא ךיא העזרעד טרָא ןייא ןיא .ןעקוק רימ ,ןעהעג רימ

 טצנַאט רע .טנַאקַאב לעסיבַא ןיב ךיא ןעכלעוו טימ ,טנַארנימע

 .רעטעּפָאסרַאפ ַא ,רעניטסול ַא ,רענעי טימ ָאד ,רעד טימ ָאד ---

 .ּפֶא םהיא לעטש ךיא
 .ךיא גערפ -- ? החמש יד ךייא טימ זיא סָאװ ---

 .רע טרעפטנע -- !הנותח בָאה ךיא ---

 הלכ ןייז רַאפ רָאפ ךימ טלעטש ןוא ּפעלש ַא ךימ טיג רע
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 טּפעלש ןוא ּפַאכ ַא ךימ רע טיג ןַאד ןוא ,(לעדיימ ענהעש ַא)

 .ןעצנַאט ךיוא ךימ

 סָאװ ,ןעשנעמ ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ןעטנַארנימע יד

 .םייהרעד ןופ ןערהָאפענסױרַא טינ לָאמנייק רעהירפ ןענייז

 סָאה ןעמ .המשנ יד טעשזירגעג טָאה דנעלע ןוא שינעקנעב

 ןעסיגוצסיוא ןעמעװ רַאפ ,רבח ןעמיטניא ַא ךָאנ טשרודעג

 .ץרַאה סָאד

 ןופ ןעמולב יד ראפ דלעפ ערַאבטכורפ ַא זיא טימעג ַאזַא

 ןיפ ןעסירעגּפָא ןעװעג זיא ןעמ :עכַאזרוא ןַא ךָאנ .עביל

 יירפ ןעװעג זיא ןעמ זַא ,טסייה סָאד ןוא ,דניירפ ןוא םיבורק

 ץלַא .ךודש ַא םורַא ןעלגניר עכלעוו ,םיללכ ענרעזייא יד ןופ

 א .ןערָאװעג טשימעגסיוא זיא ןוא טהערדעגרעביא ךיז טָאה

 ! טלעוו"רקפה

 טָאה ןעמ יצ ,טבילרַאפ ן'תמא ןיא ךיז טָאה ןעמ יצ

 ןייק טגערפעג טינ טָאה ןעמ -- טבילראפ זיא'מ זַא טניימענ

 .טַאהעג הנותח ןוא תוישק
| 



 לעטיּפַאק רעטירד

 .קרָאי ןינ זיב דָארב ןופ
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 ,ואקארק ןוא גרעבמעל -- .ּפָא טהעג גוצ רעד

 םירבח עניימ טימ ךיא בָאה ,טכאניוצ-תבש  ַא ןיא ,ךילדנע
 ןיא בָאה ךיא .עזייר יד ןעביוהעגנָא קָאשזורק רעטלַאב ם'נופ
 ןעבָאה ןעטנארנימע ערעדנַא .ןעכָאװ יירד םטכארברַאפ דָארבכ
 .טַאנָאמ עבילטע וצ טרַאװעגּפָא ןעטרָאד

 ,ןעירשעג ןעמ טָאה -- ! םלוע םע רעטלַאב רעד עבעל סע --
 עבעל סע !טפנוקוצ עכילקילג ַא ןוא עזייר עכילקילג ַא --
 ! קילבוּפער עשינאקירעמא יד

 רעדא ,"קילבוּפער יד , טסירנַאב ןעמ טָאה ץלא ןופ רהעמ
 ןעוועג סָאד ןענייז ןענַאטרעטנוא עשיסור רַאפ ."טייהיירפ יד,
 .גננַאלק רעייז טימ טקיווקעג ךיז טָאה ןעמ .רעטרעוו עכילרעביוצ

 ַא ןופ טכיזעג םעד ףיוא קורדסיא םעד קנעדעג ךיא
 טנענעזעג ךיז ריס טימ רעטצעל רעד טָאה סָאװ ,ןַאמ ןעננוי
 ךיז רימ ןעבָאה רעהירפ .ןָאגַאו ןיימ ןופ לרעטסנעפ ן'כרוד
 רעטסוּפ ַא ןוא טנַארפ א ןעווענ ןיא רע .ןעטייוו ןופ ןעטלַאהעג
 .סעקאוטיל יד ןעמירקרעביא רעמיא טגעלפ ןוא ,הואג-לעב
 ןעכלעוו ןיא ,ךערּפשעג ַא ףיוא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב לָאמנײא
 ןעמונעג בָאה ךיא .זנוא ןענעוו גנוטכַארַאפ טימ טדערעג טָאה רע
 רעשירַאנ ןייז ןופ טכַאמענ קזוח בָאה ךיא ,טרָאװ סָאד
 ןוא טייהנעסיוונוא ןייז טלעטשעגסורַא ןוא ךיז-ייב-טייקסיורג
 ייז .רענילהָאװ ןעוװעג ןענייז רערעהוצ יד .טייקגיניז-לָאמש
 ךימ רע טָאה ןָא טסלָאמַאד ןופ .טרידָאלּפַא רעבָא רימ ןעבָאה
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 ןענענעז ךיז ןעמוקעגוצ רע ןיא רעבָא טציא ,טכייוועגסיוא

 .רימ טימ
 רעטלַאב רעד עבעל סע !ךיַא וצ סטוג סָאד ?ַא --

 וצ קילג -- .שיסור ףיוא ןעירשעג רע טָאה -- !םלוע םע

 ! עינָאלָאק רעייא

 -וצ ענייז .טנעה יד טקירדעג קרַאטש ךיז ןעבָאה רימ

 ןעטסקרַאטש םעד טכַאמענ הימ ףיוא ןעבָאה ןעננושנואוו

 .קורדנייא

 ןײמ ןיא .סָאלק ןעטירד ן'טימ ןערהָאפעג עַלַא ןענייז רימ

 עשיסור --- ךעלרָאּפ עגנוי יד ןופ עכילטע ןענופעג ךיז ןעבָאה ןָאנַאװ

 ירָאפ ןענייז סע .ךעלבייוו עשיצילַאנ ערעייז טימ ןעטנַארגימע

 .סענעצס "טַאנָאמיגינָאה , ןעמוקעג

 א טרעיודענ טָאה סע: .םָאזננַאל ןעגנַאנעג ןזיא נוצ רעד

 .נרעבמעל טכיירגרעד ןעבָאה רימ רעדייא טכַאנ עצנַאג

 עניטרָאד ןופ עטימָאק ַא טראװרע זנוא טָאה נרעבמעל ןיא

 טימ ןוא ייהט טימ ןעווענ דבכמ זנוא טָאה ןעמ .םיתבד-ילעב

 גָאט ןעצנַאג ַא .שיילפ טימ ןוא ּפוז טימ --- רעטעּפש .,לעמעז

 ךיז ןעבָאה זנוא ןופ עליפ ןוא ,ןענַאטשענ ןעטרָאד רימ ןענייז

 גרעבמעל ןופ טקנופ-לעטימ רעד  .טדָאטש ןיא טּפַאכענּפָארַא

 םהענעגנא ןעוועג זיא ,קרַאּפ םעניילק ַא ןופ סעקנָאל ענירג יד טימ

 רעשידיא רעד ןֶָא ךיז טננאפ ןעטרָאד ןופ סקניל .ןהעז וצ

 .ןיהַא ןעזָאלעגקעװַא ךיז ךיא בָאה ;לַאטרַאװק

 טנָאזעג ךיא בָאה -- !אנליוו יו טקנוּפ סיוא טהעז סע --

 סָאד רע טינ קנעדעג ךיא -- רע ןוא .,רעטיײלנַאב ןיימ וצ

 :דלודעגנוא טימ טרעפטנעענּפָא טָאה -- ןעוועג זיא

 ןייק ךיילנ !אנליוו יו סיוא רָאנ םהיא טהעז ץלַא --

 .ָאטינ טלעו רעד ףיוא רָאנ ןיא טדָאטש רעדנַא

 ַא טנעגענַאב ךָאנרעד זנוא טָאה קרַאּפ םעניילק םעד ןיא

 טוח ןעצראווש ןעכייוו א ןענָארטענ טָאה רעכלעוו ,ןאמ רעגנוי

 םייב "עקנורט , א ןעטלאהענ טָאה ןוא ,דנאר ןעטיירב רהעז ַא טימ

 טלעטשענרָאפ זנוא רַאפ ךיז טָאה רע .ביוט ןעווענ זיא רע .רעיוא

 ."טלוע םע, רעוועיק םעד ןופ רערנירנ יד ןופ רענייא ,רעטלַאװ סלא
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 ערענָאיצולָאװער בילוצ ןערהָאפּפָא טזומענ וועיק ןופ טָאה ןיילַא רע
 .ןעננודניבראפ

 -ךרעפ ן'פיוא ןערהָאפעג רימ ןענייז גוצ רעזנוא וצ קירוצ

 טימ ,לעפייפ יד ןערעיוא עניימ ןיא טגנילק םויה-דע ןוא ,ןהַאב

 ןוא ;ןעלַאנגיס ענייז ןעבענעג טָאה רָאטקודנָאק רעד רעכלעוו

 םעד ןופ ?עטנעה ענעשעמ עדנעשטשילב יד ךיא העז םויה-דע

 .דרעפ יד טרילָארטנָאק טָאה ןַאמרופ רעד ןעכלעוו טימ ,ףיורש

 .רעיינ לענָאּפש 8 ןעוועג זיא ןָאנַאװ יײװמַארט רעד

 רעדיוו ןוא ,ןעגרָאמ ףיוא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ןָאקַארק ןיא

 ןעועג דבכמ זנוא טָאה ןעמ .טעטימָאק א ןעמונעגפיוא זנוא טָאה

 קנעדעג טעטימָאק רעגרעבמעל םעד ,לעמעז טימ ןוא ייחט טימ

 קנערעג טעטימָאק רעװָאקַארק םעד ןופ ; טינרָאג ךילנעזרעּפ ךיא

 ,םענהעש ַא טימ ריסח רעקידלעכייב רעקיד ַא :;ןעדיא ןייא ךיא

 יד טימ .תואּפ עטלעזיירגענ טימ ,םינּפ ןעשלעדיימ ,ןעטוג

 ןיז ןיא טקעטשעגנירא עטָאּפַאק רעננַאל ןייז ןופ סעגערב

 ןופ עלָאר רעד ןיא טעוװַאהעגמורא זנוא םורא רע טָאה ,לעטרַאג

 .רעוורַאס ַא

 -עגכרוד וָאקארק ןוא נרעבמעל ךרוד זיא רעהירפ ךָאוו ַא טימ

 יו רעסערג ךס א ןעוועג זיא רע ."םלוע-םע רעוועיק , רעד ןערהָאפ

 ךס א טכאמעג ןעמ טָאה םהיא טימ ןוא ,קָאשזורק רעטלַאב רעד

 בָאה עזייר ןייז ןופ ןעטייהלעצנייא .,זנוא טימ יוװ דַארַאּפ רהעמ

 ךרוד ןערהָאּפעגכרוד ןענייז רימ ןעוו ,טציא זייוולייט טרעהעג ךיא

 יד ןופ ,קרָאי וינ ןיא ,רעטעּפש זייוולייט ןוא ,רעצעלּפ עבלעז יד

 ,אפונ סעקינ'םלוע-םע

 -רפס א טרהיפעג ךיז טימ טָאה "םלוע םע, רעוועיק רעד

 -ַאנָאיצַאנ ַא סלַא רָאנ ,םוטנילייה עזעיגילער ַא סלַא טינ --- הרות

 ,ץַאלּפ ַא ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ײטרַאּפ יד ןעוו .ןהָאפ על
 .ןהָאֹפ א יװ עקַאט ,ןענָארטעגסױרַא הרות-רפס יד יז טָאה

 רעביא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה "םלוע םע רעוועיק , רעד

 טימ ןעמונענפיוא םהיא ןעמ טָאה םוטעמוא ,אּפָארייא ץנַאג

 ןוא סעדער טימ --- וָאקַארק ןיא ןוא נרעבמעל ןיא ןוא ,דַארַאּפ

 ַא רעביא ןעבילברַאפ רע זיא נרעבמעל ןיא .תונתמ טימ



 1 קרָאו-וינ זיב דָארב ןופ

 ןעוועג ןעטרָאד ןענייז עטימָאק רעד ןופ רערהיפ יד .טייצ ךָאװ

 ןוא םנַאמַאיד ,ץנעגילעטניא רעטסכעה רעד ןופ טייל עגנוי ייווצ

 -דנײרפטסַאג עכילדימרענוא ןעזיוװעג ןעבָאה ייז ,ניססָאנ

 ערעטנעגילעטניא יד וצ ךילכעזטּפיוה ,טסענ יד וצ טי'קכיל

 ,ךעלדיימ ןוא טייפ עגנוי ,"םלוע םע, םעד ןופ רעדילגטימ

 םיתביילעב עטסנעהעזעגנָא יד ייב ןענַאטשעגנייא ןענייז עכלעוו

 .(=טרָאטש ןופ

 ,קַאילֶאּפ ַא ,טסירק ַא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה וָאקַארק ןיא

 ןעכילדניירפ ַא ןעמונעג טָאה רעכלעוו ,שטיװָארּפונָא ןעמָאנ ן'טימ

 זנוא זיא ןעמָאנ ןייז .עיצַארגימע רעשידיא רעד ןיא סערעטניא

 טנעקעג טוג טָאה רע םירָאװ ,דנַאלסור ןופ ךָאנ טנַאקַאב ןעוועג

 ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעוָאקַארק רעד ןעוועג זיא רע ןוא שיסור

 רעוועיק, םעד ."יערוועי יקסור, טַאלבנעכָאװ ןעשידיא-שיסור םעד

 ןוא ,ןהַאב ן'פיוא ןייז םינּפ ?בקמ ןעמוקעג רע זיא "םלוע-םע

 :ךוב םענעדנובעג-ךייר ַא טכַארבעג ייז רע טָאה הנתמ סלַא

 .גנוצעזרעביא רעשיזיוצנַארפ ַא ןיא "לַאטיּפַאק , !סקרַאמ סלרַאק
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 .םי רעד -- .גרובמַאה ,ןילרעב ,וַאלסערב

 ,וַאלסערב ןיא טלעטשענּפָא ךיז רימ ןעבָאה רעטייוו

 ,םעטימָאק ַא ןעמוקעג ךיוא זנוא וצ זיא ןעטרָאד ,דנאלשטייד

 ןענייז רעדילנטימ יד  .טרָאס רעדנַאנַא ןופ רָאנ ןיוש רעבָא

 ןעשיאעּפָארייא ן'פיוא ,עטעדיילקעג ןהעש ,ןעדיא עשטייד ןעוועג

 א םימ ןעוװעג דבכמ זנוא ןעבָאה ייז .,טריזַאר ןוא ,רענייטש

 .גָאטימ ןעטונ

 ךיא ןיב ,טייצ ןעדנוטש רֶָאֹּפ ַא טָאהעג ןעבָאה רימ

 םוצ ךיא בָאה ָאד ןוא ,טדָאטש יד ןעקוקַאב ןעפָאלעגסױרַא

 יי א

 טנַאקעב טוג טנאמאיד זיא ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו (*

 ,ויטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ רערהיפ יד ןופ רענייא סלַא

 ןוא גוססָאנ ;םיעס רעװעשרַאוװ םעד ןיא רענדער עטסגיטכיוו יד ןופ ןוא

 .הנוגעװַאב רעשיטסונויצ רעד ןיא טייקכילנעזרעּפ עמנַאקעב ַא
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 עטריזיליוויצ-ךיוה ַא ןופ דישרעטנוא םעד טקרעמַאב לָאמ ןעטשרע
 יד טרעדנואוַאב בָאה ךיא ,דנַאלסור יװ דנַאל ַאזַא ןוא דנַאל
 ךיא ,סעלַא ןוא ןעמעלַא ןופ טיײקטצוּפעגסיוא ןוא טייקגיטכיצ

 .ןערָאװעג טניוטשרע ןיב

 ןהעזעג ןעסאג עטסגיטכיוו יד ףיוא ךיא בָאה נרובסרעטעּפ ןיא

 ענייק ןוא לעוויטש עבָארג ןענָארטעג ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ ךס א

 א יו טדיילקעג ןעגנאנעג רעדעי זיא ָאד .רעכיטזלאה ןוא סנעגַארק

 .ןעמוקאב ךיא בָאה קורדנייא אזא -- ץירּפ

 ןעטרָאד .,ןילרעב ןייק ןערהָאפעג רימ ןענייז וַאלסערב ןופ

 יד ןעשיווצ .טעטימָאק ַא ןעוועג םינּפ לבקמ רעדיוו זנוא טָאה

 ן'טימ ,טענורב ַא ,ריקנַאב ַא ןעוועג ןיא רעדילנטימ עכייר

 ענעדלָאג עכילטע ןעבעגעג ן'ריבשאמ טָאה רע  .סונגַאמ ןעמָאנ

 ןענרעל וצ ,קָאשזורק םעד ראפ רעכיב ןעפיוק ֹוצ ףיוא תועבטמ

 .שילגנע ךיז

 רָאנ בָאה ךיא .טַאהעג טינ ָאד רימ ןעבָאה טייצ ךס ןייק

 ירד ןופ םינ ,ןעסַאג רֶאֹּפ א ףױױא ןָאט וצ קוק ַא טעײּפסַאּפ

 .עטסניטכיוו

 ןוא ,נרובמַאה ןייק קעװַא נוצ רעזנוא זיא ןילרעב ןופ

 ,ףיש רעד וצ ןעננַאגעג ךיילג לַאזקָאװ ןופ רימ ןענייז ןעטרָאד

 ןענייז ריס .רנאלגנע ןיב ןערהיפרעד טפרַאדענ זנוא טָאה סָאװ

 ,עגנע ךרוד טרהיפעג זנוא טָאה ןעמ ןוא ,טכַאנייב ןעמוקעגנָא

 ןעבָאה רימ סָאװ ץלַא ןיא סָאד -- ךעלסעגנ-ךעפַאה עגיצומש

 .גרֹובמַאה טדָאטש רענהעש רעד ןופ ןהעז טנעקעג

 -סיוא גינייו טימ ,עינאּפמאק רעזנוא טָאה ףיש רעד ףיוא

 רענייא ןעװעג ןיב ךיא .טייהקנארק-םי ןופ ןעטילעג ,ןעמהאנ

 ןעװעג זיא עדנעדייל יד ףיוא .טעטירָאנימ רעניילק רעד ןופ

 טיג לָאמנייק ךָאנ ענעצס ַאזַא בָאה ךיא .ןעקוק וצ ךילקערש

 ךיא סָאװ ,ץלַא ןופ .טשיטנע ךיס טָאה םי רעד .ןהעזענ

 טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז ךיא בָאה ,םהיא ןענעװ ןעזעלענ בָאה



 99 קרָאידוונ זיב דָארב ןופ

 טפאש ָאד ןוא ;סענהעש-רעדנואוו ,סעשיטעטסעיַאמ סעּפע סלַא

 ! סענעצס עכילרעדיוש עכלעזַא רָאג רע

 -סיוא טָאה ץלַא ןוא טערַאמכרַאפ ןעווענ ןזיא ?לעמיה רעד |

 םייקסנהעש ןעגעו .טליהעננייא ןַאמוט א ןיא ,יורג ןעהעזענ

 ףיא ןעבָאה סעילַאװכ יד ,ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק טָאה

 ,ןעשינעפעשַאב עזייב ,עסואימ ןופ קורדנייא ןַא טכַאמענ רימ

 ."עטוניטינ , יו
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 טימ ןעגנורהאפרע עטשרע -- .לוּפרעװיל .ןיא -- .ללָאה ןיא

 .ךארּפש רעשילננע רעד

 טדָאטשךעּפַאה ַא ,ללָאה ןיא ּפָארַא ףיש ןופ ןענייז רימ

 ןענַאטשעג רימ ןענייז ןעטרָאד .דנַאלגנע ןופ גערב-חרזמ םעד ףיוא

 ערנוטש רענעי ןופ קנעדעג ךיא סָאװ ץלַא .עדנוטש ַא ייב רָאנ

 סעּפע ןיירַא ןענייז ןעטנַארגימע רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ךיא יװ זיא

 העשטייד א ןעװעג ןיא רעמערק רעד .םָארק ַא ןיא ןעפיוק

 םורַא רהָאי רַאּפ ַא ןיאה :טגָאזעג זנוא וצ טָאה רע ןוא .,דיא

 ."עטיילפיוק רענַאקירעמַא עדנעצנעלג ןייז רהיא טעוװ

 עצנַאג יד ןעטינשעגכרוד ןהַאב ן'טימ רימ ןעבָאה ?לָאה ןופ

 .לוּפרעװיל ןייק ןעמוקעג ןענייז רימ .דנַאלגנע ןופ טיירב

 ;קורדנייא ןעגיד'הנושמ ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה דָארב

 רעדנַאנַא ףױא רָאנ ,?וּפרעװיל טימ ןעוועג זיא עבלעז סָאד

 .רענייטש

 ןוא ;עגיכָאק ַא ,עבייר ַא ,עסיורג ַא ,טדָאטש ענרעדָאמ ַא

 ןיא ןיב ךיא זַא ,טביױלגענ טינ טעמב רימ ךיז טָאה ךָאד

 ,גרובסרעטעּפ ,ןילרעב ,וַאלסערב ,וָאקַארק ,גרעבמעל ,אּפָארייא

 .עגירעביא יד יװ שרעדנַא זיא ייז ןופ עדעי --- אנליוו ,קסבעטיוו

 ןעװעג עלַא ייז ןענייז לוּפרעװיל טימ ךיילגרַאפ ןיא רעבָא

 ,ץלַא טעמכ  .שרעדנַא ץנַאג ןעוועג זיא ?וּפרעװיל .עבלעזיד:

 ןאו .ןעטרָאד יװ טינ ןעוועג זיא ,ןהעזרעד ָאד בָאה ךיא סָאװ
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 טלעטשעגסיוא ךיא בָאה ,רהעק ַא ןעבעגעג רָאנ ךיז בָאה ךיא
 .גנורעדנואוורַאפ טימ ןעגיוא יד

 יד ןעועג רימ ראפ ןענייז סעיינ עדנעשַאררעביא ןַא

 סָאד ןעמ טָאה רנַאלגנע רעסיוא .,(ןעדעּפיסָאלעװ) סלקיסייב

 סלקיסייב עגידסלָאמַאד יד .ןהעזעג טינ ַאּפָאריײא ןיא ןַאד ךָאנ

 עסיורג רהעז ןייא --- עגיטנייה יד יו רעסערג ךס א ןעוועג ןענייז

 ףיוא ןעטייר טגעלפ רעטײר רעד עקישטניילק ןייא ןוא דָאר

 ,ןהעועגסיוא סע טָאה ןעטייו ןופ .ךיוהרעדניא ,רעסיורנ רעד

 .ךיז רע טגָארט ױזַא ןוא ןעטפול רעד ןיא טהעטש רע זַא

 רָאנ טָאה סָאװ ,עקשזָארד ַא ! "סעקישטשָאוװזיא , יד טנייה

 טציז רעשטוק רעד ןוא !עסיורנ גיד'הנושמ עדייב ,רעדער ייווצ

 רעטניה רָאנ ,טנערָאפ ןופ טינ ןוא ,?וטש ןעכיוה ,ןעכיוה ַא ףיוא

 ס'עקשזָארד רעד רעביא ךיז ןעהיצ סעצייל יד ; עקשזָארד רעד

 טמוק ,ץימש ַא דרעפ יד ןעבעג ליו רעשטוק רעד זַא ;ךאד

 עויד .שטייב ןעגנַאל ַא טימ ,ךאד ן'רעביא וצ ייז וצ רע

 טימ ןוא ,טנייה ךָאנ דנַאלגנע ןיא ןעמ טהעז "סבעק םָאסנעה ,

 קרָאי ֹוינ ןיא ןהעז טנעקעג ייז ןעמ טָאה קירוצ רהָאי עכילטע

 טינ לָאמנייק ייז ןעמ טָאה רעבָא רעדנעל ערעדנַא ןיא .ךיוא

 .טכיורבעג

 ,טשַאררעביא זנוא ןעבָאה סָאװ ,ןעכַאז ערעדנַא עליפ יד ןופ

 ןעצוּפ סָאװ ,ךעלגניא עמירָא) "סקעלב-טוב , יד ךיא קנעדעג

 עניזָאד יד ןענעװו בָאה ךיא .(רַאוטָארט ןעטיס ןיא ךיש

 ןופ ןעבעל סָאד, ס'ַאװָאזָאװָאדָאװ ןיא ןעזעלעג סרעצוּפ-לעװיטש

 ןהעז ןוא ,ךאז ןייא ןיא ןעזעל רעבָא ."רעקלעפ עשיאעּפָארייא

 ,ךאז רעדנַאנַא זיא ןעניוא יד טימ

 רעלוּפרעװיל יד ףיוא ךיוא ךיז רימ ןעבָאה ט'שודח'עג

 ןָא ןעמוק ןעגוצ יו ןעקוק ןוא ןהעטש ןענעלפ רימ ,ןעלַאזקָאװ

 ,רעגנַאל ַא ןײרַא טבעוװש טיוה רעלעה ןופ .קעװַא ןעהעג ןוא

 ויא עבלעז סָאד .רעדליּפענ ןהֶא ,תונכה ןהָא ,"דזעיִאּפ , רעננַאל

 טָא ןוא ,רע טהעטש טָא .ןהעגקעװַא ףרַאד סָאװ ,גוצ םעד טימ

 ,גוצ ַא ּפֶא טהעג סע רעדייא ,דנַאלסור ןיא !טינ רע טרעוו

 ןוא ;ןייװעג ַא ןוא יירעשוק א ,ףַאלעג ַא ,יירעננילק ַא טרעוו
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 ןעריצַאּפש ,סעצנָאװ עסיורג טימ ,דרעב-ןעקַאב טימ ןערַאדנַאשז

 .ןערָאּפש ערעייז טימ גירנעגנילק ,טירט "ענשַארטס, טימ םורָא

 ,סעינַאמערעצ ןהִא ,םרַאיל םוש ןהָא ּפִֶא גוצ ַא טהעג ָאד ןוא

 .סָאד ןעמ טניימ םהיא טינ יוװ ױזַא

 .טרעדנואוורַאפ ךימ ןעבָאה ןעכַאז ערעדנַא ענעדישראפ

 ךַארּפש רעשילגנע רעד ןופ גנַאלק רעטנַאקַאבנוא רעד טָאה רשפא

 רעבָא ייברעד ,טַאהעג קלח ַא עקירדנייא עניד'הנושמ עזיד ןיא

 ןיא יו רהעמ ךָאנ ,טייהיירפ ןופ םינמס טלהיפעג רימ ןעבָאה

 .ךיירטסע

 טלעטשעגנעמַאזוצ ּפָאק ןיא רימ ייב ךיז טָאה טַאטלוזער סלַא

 רענינייו רעדָא רהעמ טסינעג סָאװ דנַאל ַא זַא ,ףירנַאב ַא

 .דנאלשטייד רעדָא ,דנַאלסור יו ןעהעזסיוא טינרָאג ןָאק ,טייהיירפ

 ןעבָאה ױזַא) דנַאלגנע יוװ רעיירפ ךָאנ זיא ַאקירעמַא יו ױזַא ןוא

 ,שילגנע ךיוא ןעטרָאד זיא ךַארּפש יד ןוא ,(טניימעג ןַאד רימ

 יו ןעמוקעגרָאפ רימ לוּפרעװיל ןופ ןעטײקרַאברעדנָאז יד ןענייז

 .ןעצעזַאב ךיז רהֶאפ ךיא ןעכלעוו ןיא ,דנַאל םעד ןופ רעטסומ ַא

 רעביא ןעטרַאװ וצ טָאהעג רימ ןעבָאה ףיש רעזנוא ףיוא

 .טייצ ךָאו ַא

 ,הנתמ סע'סונגַאמ ראפ טפיוקעג טָאה ןעמ סָאװ ,רעכיב יד

 ךַארּפש רעשילגנע רעד ןופ "סרערהעל-טסבלעז, ןעוועג ןענייז

 ךוב-רהעל ַא ןעבָאה טלָאװעג רעבָא בָאה ךיא .ןעשטייד רַאפ

 ןוא שיסור ּףיוא שילגנע ןופ ךוברעטרעוו ַא ךיוא ןוא ,ןעסור ראפ

 ךיא ןיב גָאט ןעטשרע םעד ךיילג ןוא .שילגנע ףיוא שיסור ןופ

 רָאּפ ַא טּפעלשענמורא ךיז בָאה ךיא .םָארק-ךוב ַא ןעכוז קעװַא

 ואוו ןעגערפ וצ ךיז טרעטַאמעג ןוא ןעסַאנ יד רעביא ןעדנוטש

 טינ ךיא בָאה שילגנע יװ ױזַא .םָארק-ךוב א ךיז טניפעג סע

 ש'טייד ןעדייר טפורּפעג ךיא בָאה ,טרָאװ גיצנייא ןייק טסואוועג

 רעטרעוו עשיזיוצנַארפ עלַא ןעטָאשעג בָאה ךיא .שיזיוצנַארפ ןוא

 ;יא) ןענָאמרעד טנעקעג ךיז בָאה ךיא עכלעוו ,רעכיב ןענעוו

 ןיא ןוא שיזיוצנַארפ ףיוא ןעקָארוא ןעמונעג ךָאד ךיא בָאה אנליוו
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 .(ךיז ראפ שיזיוצנַארפ ןענרעל וצ טצעזענטרָאפ ךיא בָאה שזילעוו
 ,ןעירשעג ,ןעניוא יד טימ ,טנעה יד טימ טכַאמענ בָאה ךיא

 טָאה רענייק !טָאנ וצ יירש שטָאכ ןוא ,טלעפייווצראפ טצפיזעג

 ,טייקכילדניירפ יד ןוא דלודענ יד רעבָא .ןענַאטשראפ טינ ךימ

 רימ ףיוא טָאה ,טרעהענסיוא ךימס טָאה רעדעי רעכלעוו טימ

 .ןעשנעמ ענעטנעמיר ןענייז רעדנעלגנע זא ,קורדנייַא ןַא טכַאמענ

 .טכארטעג ךיא בָאה --- ,יוזא ךיוא רענַאקירעמא יד ןענייז אמתסמ

 ןערהָאפעגטימ ןנוא טימ ןיא לוּפרעװיל זיב גדובמַאה ןופ
 ןעקַאב עטלָאנעג טימ ,רעטעדיילקעג-טוג א ,דנַאלרוק ןופ דיא ַא

 ןערהָאפעג זיא רע ."עלעדרעב שינַאּפש , רעצרַאװש ַא טימ ןוא

 זיא רע ןוא -- טנָאזעג זנוא רע טָאה ױזַא -- טפעשעג ןענעוו

 יד גידנעכוז ,טציא .שילגנע ןעדייר ןעק רע זַא רעכיז ןעוועג

 ךיז בָאה ךיא .טנעגעגַאב דָארנ םהיא ךיא בָאה ,םָארק-ךוב

 רעבָא ;ןעפלעה טלָאװעג עקַאט רימ טָאה רע ןוא .טהערפרעד

 יו רעסעב טינ ןענַאטשרַאֿפ רעדנעלגנע יד ןעבָאה שילגנע ןייז

 .שיזיוצנַארפ ןוא שטייד ןיימ

 רעכלעוו ,זָארטַאמ ןעטלא ןַא טנענענַאב ךיא בָאה ךילדנע

 גנולצולּפ טלָאװ חישמ יו יוזא .שיסור לעסיבא טנעקענ טָאה

 ! ןעסקאוועגסיוא דרע רעד רעטנוא ןופ

 .גנולרנַאה-ךוב ַא וצ טרהיפעגוצ ךימ טָאה זָארטַאמ רעד

 -שילננע ןוא ןעשילגנעישיסור ַא טפיוקעג ךיא בָאה ןעטרָאד

 ןעצראווש גידנעשטשילב א ןופ דנוב א ןיא) ךוב-רעטרעוו ןעשיסור

 רעשילננע רעד ןופ "רערהעליטסבלעז, ןעשיסור א ןוא (רעדעל

 .ךארּפש

 יד .שילננע טרער ןעמ יו ןערעהוצ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא

 ,סלקיסייב יד יו ,ךילריטַאננוא ױזַא ןעמוקעגסיוא רימ זיא ךַארּפש

 ,טכאדעג ךיז טָאה רימ ."סקעלב-טוב , יד ןוא "סבעק-םָאסנעה , יד

 טיובעג שרעדנַא ץנַאג רעליימ יד ןענייז רעדנעלגנע יד ייב זַא

 ןייק גנוצ רעד ,טינ ןעַּפיל ןייק ןענייז ןעּפיל יד ,זנוא ייב יוװ

 ,טיג גנוצ
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 ךיז ןעגנַאנעג ןענייז ךיא ןוא ריבשַאמ יו קנעדעג ךיא

 ייז .טעטימַאקךעטנַארנימע רעלוּפרעװיל םעד טימ ןעדערכרוד

 ;רעשטעמלָאד ןעשטייד ַא ךרוד טדנעוװעג זנוא וצ ךיז ןעבָאה

 ע-עייז וצ טקוקעגוצ ךיז ךיא בָאה ,טדערעג ןעבָאה ייז תעשב ןוא

 רע .ךיא קנעדעג טעטימָאק םעד ןופ םענייא .רעגניצ ןוא ןעּפיל

 ענעדלָאג ןענָארטעג טָאה רע ןוא טלָאגעג ןעצנַאגניא ןעוועג זיא

 טינרָאג ןוא רעכיוה ןייק טינ .ךוטדזלַאה םענייפ א ןוא ןעלירב

 -סױוא רע טָאה עלעדיינק א יו .ןעװענ רע ןיא רערַאד ןייק

 ענייז זַא ,טכודענ רימ ךיז טָאה ,טדערעג טָאה רע ןעוו .,ןהעזעג

 עקניניילק ףיוא רעסעמ-קַאה ַא טימ יװ טקַאהוצ ןענייז רעטרעוו

 ןופ ןעקנופ יו ליומ ןייז ןופ סיורא ןעצירּפש עכלעוו ,ךעלעציּפ

 סָאד ךיא לעװ ןושל םענעגושמ םעד טָא ,עלדַאװָאק ס'דימש ַא

 -רַאפ טימ טעמב טרעלקעג ךיז ךיא בָאה -- !ןענרעל ןעפרַאד

 .גנולפייווצ

 רעייז רעבָא ,ןעשנעמ עטוג !אפוג רעדנעלננע יד טנייה

 דלודעג ןופ זייוונעטייצ ךימ טָאה טײקנעסַאלעג ןוא טייקגיהור

 ךיז ךיא בָאה סרעבעלדןוא-גנול עטלַאק עכלעזא .טבארבעגסיױרַא

 ,ןעגיוצעג יא ךימ טָאה לוּפרעװיל .טלעטשנערָאפ טינ לָאמנייק

 ַא רַאפ ןעמונעגנָא ךיא בָאה ץלַא סָאד ןוא .,ןעסױטשענּפָא יא

 ,ַאקירעמַא ןופ רעטסומ

 ,ריטרַאװק רעזנוא ףיוא ןעסעזענ ןענייז רימ יוװ קנעדעג ךיא

 רעד ןעמוקעגנײרַא זיא זנוא וצ ןוא ,זנוא ןופ עכילטע

 טָאה יז .טנַאה ן'פיא דניק ַא טימ רעטבָאט ס'עטסָאבעלַאב

 טינ ,ךילריטַאנ ,ןעבָאה ריס ;זנוא וצ ןעדייר וצ ןעביוהעגנָא

 ןענַאטשרַאפ ַאי ןעבָאה רימ סָאװ ץלַא .טרָאװ ןייק ןענַאטשראפ

 ןעבָאה ,ןעוועג רימ ןענייז גנוי ,ךילפעה רהעז טדער יז זא ,זיא

 וצ ןעבָאה רַאֹּפ ַא ךָאנ ןוא ךיא .סַאּפש ןעכַאמ ןעמונעג רימ

 ןעבָאה עדנעזיירטימ ערעזנוא ןוא ,שיסור ףיוא טדערעג רהיא

 ;טכַאלעג טינ טָאה יז רעבָא ,רעטכעלעג ןופ טקיטשענ ךיז

 + סָאװ ץלַא ףיױא ןוא ;טנידייֿלַאב טינ וליפַא ךיז טָאה יז

 ,:טרעפטנעעג ךילפעה יז טָאה ,טגָאזעג רהיא וצ ןעבָאה רימ

 ."סעי ,סעיג
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 טרעהעגפיוא טינ רהיא רימ ןעבָאה דנַאנַאכָאנ געט יירד

 ."םעי ,סעיה :ןעמירקוצרעביא

 רעטרעװו יד טָאה רעכלעוו ,טנַארנימע ןַא ָאטינ ןיא סע
 סָאד טָאה רימ טימ ."םאערק עציא, ןעזעלעג טינ "םירק-סייא,
 ןיא .רעטעּפש טשרע ןעוועג רעבָא ןיא סָאד .ןעפָארטעג ךיוא

 ערעדנַא ןופ סַאּפש טכַאמעג ןפוא ַאזַא ףיוא ךיא בָאה ?וּפרעוויל
 טהערדעגרעביא רימ ןעבָאה רעטרעוו עגינייא ,סניַאס עשילגנע

 ,רענייטש ןעגידנעטשנַאנוא ןַא ףיוא

 ןוא טסנרע ץנַאג שילגנע ןענרעל ןעמונעג רעבָא בָאה ךיא

 סָאװ ,שיזיוצנַארפ ?עסיב סָאד ,?וּפרעװיל ןיא ןעטרָאד עקַאט
 יד םגה ,ןעמוקעג ץינוצ טציא ךימ ןיא ,טנעקעג בָאה ךיא
 ,טלאהטנע ךַארּפש עשילגנע יד עכלעוו ,רעטרעוו עשיזיוצנַארפ

 .שיזיוצנַארפ ןיא יו שרעדנַא ץנַאנ טדערענסיוא רהיא ןיא ןערעוו
 ,יורפ ןייז וצ ,תיבה לעב רעזנוא וצ טרעהעגוצ ךיז בָאה ךיא
 ןעטכַאבָאעב טפורּפעג בָאה ךיא ;רעטכָאט רעייז וצ ,ןהוז רעייז וצ

 ,רעטרעוו יד סיוא ןעדייר ייז ױזַא יו

 ענעדישראפ ןעשיווצ ןיא ךַארּפשסיױא רעשילגנע רעד ןיא
 ,ןָאדנָאל ןיא ןעסַאמ יד .דישרעטנוא רעסיורג ַא ןַארַאפ ןעדנעגעג

 ןופ ןעדיא יד יװ יוזַא ,"ה, םעד ןערעטנָאלּפ ,ליּפשייב םוצ

 ילעב עניימ .,רנַאלסור-דיז ןיא טדעטש עליפ ןופ רעדָא אנדָארג
 "ה, רעייז םירָאװ ,רענַאדנַאל ןעועג אמתסמ ןענייז םיתב
 טנעלפ רע ןוא ,טפרַאדעג םהיא טָאה ןעמ ואוו ָאד טלעפעג טָאה
 םהיא ףיא ךיז טָאה ןעמ ואוו ןעטרָאד רָארג ןעזייווַאב ךיז

 טינ ךיא בָאה ,ןעזיירג ןענייז סָאד זַא רעבָא .טכירעג טינ

 דעייז וצ טרעהענוצ םאזקרעמפיוא ךיז בָאה ךיא .טסואוועג

 בָאה ךיא ןוא ;טנעקעג רָאנ בָאה ךיא טייוו יו ,ךַארּפשסיױא

 טימ ןעזיירג ערעייז טימ ןעדיירוצכָאנ ייז טרעטַאמעג ךיז

 טָאטשנא (בלַאה) "ףַאַא, ןענָאז טנרעלעג בָאה ךיא .ןעמעלַא
 -עמַא יד ."קסַא, טָאטשנַא (ןעגערפ) "קסַאהײ רעדָא ,"הַאַשה,
 ייז ייב ןוא ,ןע"ה, יד םימ תורצ ןייק טינ ןעבָאה רענַאקיר
 םעד ןענעו רעבָא ."ףעהפ רָאנ ,"הַאַאה, םינרָאג סָאד ןיא
 ,רעטעּפש
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 .סעיינ עכילהערפ א

 ַא ןהעזרעד ךיא בָאה ,סַאנ ן'רעביא נידנעהעג ,לָאמנײא

 ןעמָאנ ן'טימ ,טסיזַאנמיג םענעזעוועג א ,ןַאמ ןעגנוי רענליוו

 ָאד .טנַאקַאב ןעװעג םיוק רימ ןענייז םייהרעד ןיא .זַארב

 רע .דניירפ עטנעהַָאנ יװ טּפַאכעגמורַא ךיז רימ ןעבָאה רעבָא

 םהיא ןופ .ן'עמהומ ַא וצ ,אקירעמַא ןייק ןערהָאפעג ךיוא זיא

 ןעועג רימ ראפ ןיא עכלעוו ,סעיינ ַא טסואוורעד ךיז ךיא בָאה

 ןייק זיא אנליו ןופ :גנושַארררעביא עמהענעגנַא רהעז ַא

 ןערענָאיצולַאװער עשידיא עּפורנ ַא ןערהָאפעגסױרַא אקירעמַא

 ןעװעג ןיא עּפורג רעד ןופ רערהיפ רעד  ,קָאשזורק ןיימ ןופ

 ,ןעטסיזַאנמיג ,רעדירב ייווצ יד ןופ רערעטלע רעד ,עּפסַאק סירָאב

 ערעדנַא יד ןעשיוצ ןוא .ןעכוזַאב טפָא געלפ ךיא ןעמעוו

 םירבח עניימ ןענופעג ךיז ןעבָאה עּפורג רעד ןופ רעדילנטימ

 עטוג רָאּפ ַא ךָאנ ןוא ,רעקַאנעמ ןָאמָאלָאס ןוא סענַאדַאב לאוש

 ,טלייטעגטימ ךיוא רימ טָאה ןַאמ רעגנוי רענליוו רעד .עטנַאקַאב

 ,רעטעּפש טַאנָאמ עבילטע ןעמוק טעװ עּפסַאק רערעגניא רעד זַא

 .עּפורג רענליוו רעטייווצ ַא טימ

 רעזנוא ןופ רעגיצנייא רעד טינ ןיב ךיא זַא ,סע טסייה

 סָאד ."סעצנַאקירעמַא, יד וצ ןענַאטשעגוצ זיא סָאװ ,קָאשזורק

 .טייהנעדירפוצ עשילַארָאמ ןופ לַאװק ַא ןעוועגנ רימ רַאפ ןזיא

 לעװ קרָאי וינ ןיא זַא ,קנַאדעג רעד ןעוועג זיא רעבָא רקיע רעד

 טרָאד ןיוש ךיא לעװ דנעלע .םי'הרעד ןופ םירבח ןעניפעג ךיא

 .ןייז טינ

8. 

 .תועובש -- ."רעטפסימ, -- .ףיש ץ'פיוא

 םע רעטלַאב, ןעצנַאג םעד טיס זנוא ןעמ טָאה ךילדנע

 טרהיפענקעווַא ןעטנַארנימע ערעדנַא ֿ?הָאצ עסיורג ַא ןוא "םלוע

 .אקירעמַא ןייק ןערהיפ טפרַאדעג זנוא טָאה סָאװ ,ףיש רעד וצ

 .(ןינינעק עשיטירב יד) "ןעיווק שיטירב יהד, ןעסייהעג טָאה יז
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 ןעטירד ןיא) שזדעריטס ןערהָאפעג ,ךילריטַאנ ,ןענייז רימ
 .(סָאלק

 ןענָארטיצ ךס 8 ןעפיוק ןומ ןעמ זַא ,טנָאזעג זנוא טָאה ןעמ
 רעבָא ;ץוט ייווצ עצנַאג טלעדנַאהעגנייא ךיא בָאה ,(סנָאמעל)
 ךיא בָאה ,טייהקנַארק-םי ןופ ןעטילעג טינ בָאה ךיא יװ ױזַא
 .טרהירעגנָא טינ לָאמנייק ייז

 ,לעקישטנַאמךעגני א "קעד, ן'פיוא ךיא העז לָאמנייא
 ןעמ ךיז טעב ןוא רישזַאסַאּפ וצ רישזַאסַאּפ ןופ טהעג רע יו
 טָאה עכלעוו ,יורפ ןייז ראפ "ענעמיל, א ןעבעג םהיא לָאז
 -רעיפ עלא ןעבעגעגקעװַא םהיא בָאה ךיא .ןעטילעג קרַאטש
 .עקנאד וצ טרעהענפיוא טינ ריס ןעבָאה ייז גיצנַאװצ-ןוא
 טעװעטַארעג רהיא בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה עלעבייוו יד
 .(*ןעבעל םעד

 ןופ רָאנ ןוא ,ןעטלעז ןהעזעג רימ ןעבָאה ןַאטיּפַאק םעד
 ַא ןעוװעג ןערישזַאסַאּפ שזדעריטס יד רַאפ ןיא רע ,ןעפייוו
 ,טכַאמ עכילקריו ַא .טכַאמ עשיטעטסעיַאמ ,עלופסינמייהעג
 שזדעריטס רעד ןעוועג זנוא רעביא זיא ,עלופסינמייהעג ןייק םינ
 טגינעקעג ןוא טנידאב ןוא טזיײּפשעג זנוא טָאה רע .טראויטס
 יד .נינעק רעזייב ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא רע .זנוא רעביא
 ,םהיא ןָא גיגנעהּפָא ױזַא ןעוועג ןענייז ןערישזַאסַאּפ שזדעריטס
 לאזקיש רעייז טניל טנעה ענייז ןיא סָאד טכאדעג ךיז טָאה ייז זא
 .עזָאלפליה ןוא עקנארס יד ןופ לאזקיש רעד טּפיוהרעביא

 ןעמ ןַא ,טרעהעג ןעבָאה עדנעזייר עטנעגילעטניא-טינ יד
 ןייז ןיא סָאד זַא טניימעג ייֵז ןעבָאה ,"רעטסימ , םהיא טפור
 ,"ררעה , רָאנ טסייה סָאד זַא ,טרעלקרע ייז בָאה ךיא ,ןעמָאנ
 ,ןליפַא ,ןעפלָאהעג טינ רעבָא טָאה סע ;"ןידָאּפסָאג, רעדָא
 ןעפור ךיוא םהיא ייז ןעגעלפ ,ייברעד ןעוועגנ טינ זיא רע ןעוו

 ,שטיוװָאמייח ןעוועג זיא קלָאפ רָאּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןעילימַאּפ רעד (*
 עליפ ."שטיווָאמיה , ףיוא טרעדנעעג סָאד ייז ןעבָאה אקירעטַא ןוא רעבָא
 טנַאמרעד ךיז ןענעגעגַאב רימ ןעוו ,םויח דע ןוא קעװַא ןענייז ןערהָאי
 ,ויז רַאפ רימ טקנַאד ןוא "סענעמיל, ענעי רומ יז
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 ץירַאװש רעד , רעדָא ,"ן'רעטסימ ןעגָאז לעװ ךיא , :; "רעטסימ?
 ."'רעטסימ ,םהיא טסייוו רהֶאי

 ןיא רערהעל רעטשרע ןיײמ ןעוועג זיא "רעטסימ, רעזיד

 ַא ףיוא ןעזייוונא םהיא נעלפ ךיא  ךַארּפש רעשילננע רעד

 רע ןוא ,"רערהעליטסבלעז, רעדָא ךוברעטרעוו ןיימ ןיא טרָאװ

 ןיא סע .ןעדיירסיוא סָאד ףרַאד ןעמ יװ ןעזייוו רימ טנעלפ

 עשילגנע יד םיראוו .ןענָאזוצכָאנ םהיא ןעוועג טכייל טינ רימ

 ,גנַאלק ןעטמיטשַאבנוא ןַא טאהעג ךימ "יב ןעבָאה תועונת

 ןיא "ץמקה א .ךַארּפש רעכילשנעט א ןיא יװ טינרָאנ סעּפע

 "ס'רעטסימ , ןוא .טינ חתּפ ןייק "חתּפ, ַא ,טינ ץמק ןייק

 .טמיטשעג טינ ךיוא ךוב ןיימ טימ וליפַא טָאה ךַאדּפשסיױא

 ,רעביא םהיא טועל רע ןעװ ןוא ,טרָאװ ַא םהיא זייוו ךיא

 .ןעהעזעגסיוא סָאד טָאה ױזַא--טרָאװ רעדנַאנַא סיורא רָאנ טמוק

 ףױא געלפ ךיא .ןערעװ טניטשרע ךיא נעלפ לָאמ סעדעי

 טועל רע ןוא "ןימינב, ףיוא ביירש ךיא זַא ,ןענָאז סַאּפש
 ,"לעקנַאי , סָאד

 ןיא ףיש יד .טכַארבעג ץונ ליפ רימ רעטסימ טָאה ךָאד
 סעּפע ךיא בָאה גָאט ןעדעי ןוא ,געט ןהעציירד ןעננַאנעג

 .םהיא ןופ טנרעלעג

 ,טנַארגימע ןַא וצ ןענָאז סעּפע טפרַאדעג טָאה רע ןעװ

 ,רעטרעוו יד ןעביירשפיוא ןוא רימ וצ ןערהיפוצ םהיא רע טנעלפ

 ןַאר .ךוברעטרעוו ןיימ ןיא ןעכוזפיוא טשּפ םעד נעלפ ךיא ןוא

 ,טרהעקראפ .ליוו רע סָאװ טנארגימע םעד ןערהעלקרע ךיא נעלפ

 געלפ ,םהיא ייב ןעטעב ןעלעוו סעּפע טגעלפ טנַארנימע ןַא ןעוו

 לייט רעשילגנעישיסור רעד ןיא ןעכוזסיוא רעטרעוו יד ךיא

 .(*ןעזייוו םהיא סָאד ןוא ךוכרעטרעוו ןיימ ןופ

 .תועובש ןעוועג זיא ףיש ן'פיוא עזייר רעזנוא ןופ ףיולרַאפ ןיא

 םעד טימ ןעדנוברַאפ ןורכז ןייס ןיא זיא בוט'םוי רעד

 ןעגנולחעצרע ןעבירשעג בָאח ךיא ןעוו ,ןעוהַאי ערעטעפש ןוא (*
 רעד טימ ךיז ןעדיײרנעמַאזוצ ןעזוד ךוא בָאה ,ןעלַאנרושז רענַאקירעמַא ןוא
 ןעציקס ענוימ ןופ רענויא ןיא טצונעגסיוא ךוב-רעטרעוו ַא ןופ ףליח

 , .(1901 שטרַאמ ןופ "ןאטילאמָאטסָאק , םעד ןיא ,"דירגיז דנע ירטימד ,)
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 עטיירב טימ ,רעסעדָא ןַא ,גנוי ןעדנָאלב ןעטנוזעג ַא ןופ טלַאטשעג
 ךילנהעוועג .לעדרעב רעלעג רענערָאשעג ַא טיס ןוא סעצײלּפ

 טפָא ןענייז ?יומ ןייז ןופ ןוא ,רעניטסול ַא ןעוועג רע זיא

 רע יו ךיא העז גנולצולּפ .דייר ענידנעטשנַאנוא ןעמוקענסיױורַא
 ךיוא בָאה ךיא .טנעװַאד ןוא טנַאה ןיא רודס ַא טימ טהעטש
 ךיא זַא ,ןהעזעג טָאה רע .טצוּפענסיוא זיא רע זַא ,טקרעמאב
 טָאה ,הרשע הנומש ןעגנַאנעגסיוא זיא רע ןעוו .םהיא ףיוא קוק

 1 ענימ רעזעירעס ַא טימ טנָאזענ רימ וצ רע
 ךָאד זיא'ס .תועובש ךָאד ןיא'ס !בוט םוי טוג --

 ....ןעפערט ןעק ץלַא .רעסַאװ ן'פיוא

 ןעריציפא ענייז .טינ ךיא קנעדענ ףיש ןופ ןַאטיּפַאק םעד

 טנעלפ רעכלעוו ,זָארטַאמ ןעטלא ןַא רָאנ קנעדעג ךיא .טינ ךיוא

 ;רעטעװ םעד ןעטכַארטַאב ןוא ףיש ןופ קירב ן'פיוא ןעביוא ןהעטש

 ןערעטש םוצ טנעלעגוצ טנַאה ןופ טייז רעכילרעסיוא רעד טימ

 רע טנעלפ ,סנעטייוו רעד ףיוא טלעטשעגנָא ןעניוא יד טימ ןוא

 טנעלפ רע .ןערעביוצַאב ךימס טנעלפ סָאד .ןעקוק ןוא ןעקוק

 והעצפופ רעדָא ןהעצ .םהיא ףיוא ךיא ןוא לעמיה ן'פיוא ןעקוק

 טינ ,רעטדימשענוצ ַא יו ןהעטש ךיא נעלפ דנַאנַאכָאנ טונימ

 רהעמ ךס ַא רעבָא נעלפ ךיא .םהיא ןופ ןעגיוא יד ןעזָאלּפָארַא

 .םי ן'פיוא ןעקוק

 שינעלסיירט רעד וצ ןערָאװעג טניואוענוצ זיא ןעמ ןעוו

 וצ -- סַָאלק ןעטירד םעד ןופ חיר םעד וצ ןוא ףיש רעד ןופ

 ,רעלעק םעד ןופ חיר ןעכילקערש ,םענעצלַאזעג ,ןעטקיטשראפ םעד

 ןענייז עקנַארק יד ןעוו ;"שזדעריטס, ןעפורעגנ טָאה ןעמ סָאװ

 עכַאלפ יד ןופ ןעכָארקעגסױרַא ןענייז יז ןוא ,ןערָאװעג טנוזעג

 -- ,ןעטעב ןעפורענ טָאה ןעמ עכלעוו ,ךעלטסעק ענרעצליה

 ,"קעד , ן'םיוא ןעציז געט ענעצנַאג םלוע רעד טגעלפ

 סעילַאװכ יד ףיוא ןעקוק וצ ןערעוו סואימ טינ רימ טגעלפ'ס

 -ןעדנוטש  ןיימענלא ןיא רעסַאו חטש ןעזָאלדנע םעד ףיוא ןוא

 ,ןעקוק ןוא ףיש ןופ שטנערַאּפ םעד ייב ןהעטש ךיא נעלפ זייוו

 ַא ףושכ א ןופ יו ,רעט'םולח'רַאפ ַא יו .ןעקוק ,ןעקוק

 .רעטרעווילגרַאפ
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 ןעמוק זיא סע ןעוו טעוװ סע זַא ,טביולגעג טינ ךיז טָאה סע

 .רעסַאװ רעד וצ דנע ןַא

 ,ךייט רעטסערג רעד ןעוועג רּפעינד רעד זיא םייהרעד ןיא

 םהיא רעביא ןיב ךיא .ןהעזעג ןיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ

 ךַאד ךיז ןעבָאה טייצ עצנַאג יד רעבָא ;געט יירד ןערהָאפעג

 גידנעייז .ןעשנעמ ,רעזייה ,רעפרעד --- סעגערב עדייב ןהעזעג

 ןערהָאפעג רעדורב ס'ווָאלָאקָאס טימ ךיא ןיב ,גרובסרעטעּפ ןיא

 רעסַאװ רענעי .קירוצ ןוא טדַאטשנָארק ןייק רָאכַארַאּפ ַא ףיוא

 טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רע ןוא ,םי ןופ לייט א ןעוועג זיא

 טעמב ןהעזעג ךיא בָאה גערב םעד רעבָא .קורדנייא ןעסיורג ַא

 ,ןעדנוטש -- ָאד ןוא .עזייר רעצרוק רעד ןופ טייצ עצנַאנ יד

 רעסַאװ יוװ רהעמ ןוא ,קעװַא ןענייז ןעדנוטש ןוא ןעדנוטש ןוא

 .נעט ןערָאװעג ןענייז ןעדנוטש יד ןופ .ןהעזעג טינ ךיז טָאה

 ,רעטפניפ ַא ,רעטרעפ ַא ,רעטירד ַא ,רעטייווצ א ,גָאט ןייא

 .רעסַאװ יװ ְךַאז רעדנַא ןייק ָאטינ ץלַא זיא םורַא ןוא םורַא ןוא

 ליפ ױזַא ןייז ןָאק סע זַא ,טבילגעג טינ ךיז טָאה טשרעוצ

 ,ךָאנרעד ןוא .טביולגעג טינ טולָאסבַא ךיז טָאה סע ,ָאי .,רעסַאװ

 זַא ,טביולגעג טינ ךיז טָאה ,ןערָאװעג טניואווענוצ זיא ןעמ זַא

 ךיז טָאה סע .ףוס ַא ןעמוק זיא סע ןעוו טעוו רעסַאוו רעד וצ

 .ןאווץעגרע אקירעמַא ןַא ָאד ןיא סע זַא ,טביולנעג טינ

 ןעגעלפ ,רָאלק ןעוועג זיא ?עמיה רעד ןעװו ,דנעוװוַא ןיא

 -- גנאגרעטנוא-ןוז םעד ןופ ןעכרַאפ-רעביוצ יד ףיוא ןעקוק רימ

 .גנוקיצטנע רעזנוא ןעקירדסיוא ןוא ןעקוק

 זייוכעלסיב ןענעלפ ןערילָאק-רעדנואו יד ןעוו ,רעטעּפש

 .שינעקנעב ןופ ןהענסיוא ץרַאה סָאד טגעלפ ,ןערעוו ןעשָאלרַאפ

 -סקלָאפ עשיסור ןעגניז ןוא ןעביילקנעמאזוצ ךיז ןעגעלפ רימ

 עשיסור-סיורג ןופ םינוננ עלופטפַאשקנעב ,עניטעמוא יד ,רעדיל

 .רעפרעד עשיסורָאלַאמ רעדָא

 ןוא רענעוװרָאנ סנעטסיימ ,ןערישזַאסַאּפ יד ןופ ערעדנַא

 רעזנוא וצ ןערעהוצ ךיז ןענעלפ ,רעדנעלננע ענינייא ןוא ןעדעווש

 רימ ןוא ןענניז רעדנעלגנע יד ןעגעלפ ,טינ זַא רעדָא .גנַאזעג

 יו טצנַאטעג רהעמ ןעבָאה רעגעורָאנ יד .ןערעהוצ ךיז ןענעלפ

 ןוא םורַא ןוא םורַא ןהעטש רימ ןענעלפ טפָא ןוא ,ןעננוזעג
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 עדנעצנַאט יד ןופ קלָאפ"רָאּפ ןייא .ךעלרַאּפ ערעייז ףיוא ןעקוק
 עה ַא -- רעילַאװַאק רעד .גידעבעל יװ טציא ךיא העז
 ןופ זיא עכלעוו ,ענסנעּפ ַא ןעגָארטעג טָאה ,געורָאנ רעדנַאלב
 -שטָאה .,זָאנ ןייז ןופ ןעלַאפעגּפָארַא עלייוו עלַא ןעצנַאט םעד
 ,טּפַאכעגפיוא לָאמ סעדעי םהיא רע טָאה ,טסַאט םוצ ךיז גידנעק
 ,טנַאה ן'טימ ןעטלַאהעגוצ לעסיבַא ,זָאנ ן'םיוא ןָאטעגנָא קירוצ
 ןוא ,ןעלַאפעגּפָארַא זיא רע זיב ,ןעזָאלעגּפָא רעדיוו םהיא ךָאנרעד
 .טמשאכעגפיוא םהיא רעדיוו

:4 

 ! אקירעמט

 םוצ טהעזרעד טנַארנימע רעד ןעכלעוו טימ ,להיפענ םעד
 טּפיוהרעביא) ףיש רעד ןופ דנַאל רענאקירעמַא לָאמ ןעטשרע
 ךיא בָאה ,(געט ןהעציירד ןעװענּפָא םי ן'םיוא זיא רע ןעוו ךָאנ
 רָאנ ?ליו ךיא .(?טייהנעגעלעג רעדנַאנַא ייב ןעבירשַאב ןיוש
 וצ טנעהַאנ ןעמוקעגוצ זיא "ןעיווק שיטירב, יד ןעוו זַא ,ןעגָאז
 ןוא ןערילָאק ןהעזעג ךילטייד ןיֹוש ךיז ןעבָאה'ס ןוא ,גערב
 .ןערָאװעג טפַאגרַאפ ךילבעטשכוב ךיא ןיב ,השבי ןופ ןעמרָאפ
 יד ,ןז רענעדלָאנ ַא םימ ןעטכילַאב סעגערב ענירג יד
 {'םיוא ןעקַאיַאמ יד ,לעמיה ןוא רעסַאװ ןופ טייקיולב עש'ןדעדזג
 טָאה ץלַא סָאד -- ןעלניופ-םי סעינאּפמָאק עגידמערַאיל יד ,םי
 -ףושכ א ןופ יװ יקַאט דליב ַא טלעטשעגפיונוצ חומ ןיימ ןיא
 ;טרעבױצַאב ןוא טשַאררעביא ךימ טָאה םי רעזָאלרנע רעד .טלעוו
 .רחעמ ךָאנ -- גערב םוצ ןעמוקוצ סָאר

 ןעניטנייה םעד ייב זא ,ןעסעגרַאפ טינ ףרַאד רעזעל רעד
 ןעועג זיא יז סָאװ עבלעז סָאד טינ עקירעמא זיא טנארנימע
 .עטנאקעב ,םיבורק ,טײלסדנַאל ךס ַא ןעטרָאד טָאה רע .זנוא ייב
 .טסעג רעטרעדנוה ןוא ףירב ןענָאילימ ןֶא ןעמוק אקירעמַא ןופ
 .ןעדייר וצ ןוא ןעזעל וצ ףיױא טינ ןעמ טרעה אקירעמא ןענעוו
 ןענעו רשפא טָאה ןעמ .סינמייהעג ןייק םינ ןיוש זיא דנַאל ירד

 ."יקסניוועל דיווייד וװָא זיַאר יהדא ןיא (*
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 רהיא ןעגעוו רעבָא סייוו ןעמ .ףירנאב ןעניטכיר ןייק טינ רהיא

 ךרוד רהיא טימ ןעדנובראפ ןיא ןעמ ןוא ןעכַאז רעטנעזיוט

 .טייק כילקריוו ַא ןיא יז .ןעטקַאפ ןוא ןעשנעמ רעטנעזיוט

 -עמַא ןופ ףירב א .ןעועג טינ ןעטייצ ענעי ןיא זיא ץלַא סָאד

 -רָאד ןופ טסאנ א ןוא ,לעקיטרַא:םואעזומ ַא ןעוועגנ זיא אקיר

 -ליבנייא רעזנוא ןיא זיא אקירעמַא ,טייקכילנעמנוא ןא -- ןעט

 ןופ ןיז ןעלופ םעד ןיא סינמייהענג ַא ןעוועג טפארק-סננוד

 .טרָאװ םעד

 "ענרָאפ רעהירפ עקירעמא ךיז ךיא בָאה דנאל-םיורט ַא יו

 טלעקיװעגרעדנַאנַאפ ךיז ןעבָאה סָאװ דעדליב יד ןוא ,טלעטש

 -ענוצ ןיא "ןיוק שיטירב, יד ןעו ,טציא ןעניוא עניימ רַאפ

 קורדנייַא ַאזַא ךיוא רימ ףיוא ןעכָאה ,איפלעדַאליפ וצ ןעמואווש

 ,טבַאמעג

 טפַארק-סננודליבנייא ןיימ ןיא ךיז ןעבָאה רענַאקירעמא יד

 ןוא ןעזיוה עלענ טימ ,ןעשנעמ עקנַאלש עביוה יװ טלעטשעגרָאפ

 ,טינ ךיא סייוו ,ױזַא דארנ סעּפע סָאװראפ .,ןעשולעּפַאק עכיוה

 ןענעוו ,רענאקירעמא יד ןופ רענייא ןהעזענסיוא יוזא טָאה רשפא

 רעכיב יד ןופ רענייא .,ןעזעלעג ואוו-ץענרע טָאה ךיא ןעכלעוו

 רעד ןופ טכארבעג רימ טָאה ןהוז רערענניא ס'רעווָאכאמ סָאװ

 -אקירעמַא םעד ןופ ןַאמָאד ַא ןעוועג זיא קעטָאילביב רעוועליהַאמ

 ןירעביירש ַא ןופ ,(גנוצעזרעביא רעשיסור ַא ןיא) ןעבעל רענ

 ןעזיד ןופ דלעה רעד טָאה רשפא .סרעיּפ אטטע ןעמָאנ ן'טימ

 -אזוצ רימ ייב ךיז טָאה סלאפנעדעי .ןהעזענסיוא יוזא ןַאמָאר

 טראוורע טציא ךיא בָאה ,ָאזלַא ,טלַאטשענ ַאזַא טלעטשעננעמ

 .ןעשנעמ עכלעזא ןהעז וצ



 .5 ע טיּפ ַא ק ועטועפ

 .רענערָאבעגיײײנ ַא יו
,1 

 -- .איפלעדַאליפ -- .דרע רענַאקירעמַא ףיוא ןעטערט רימ

 ."ןעדרַאג-לסעק, -- .יררעפ א

 .איפלעדאליפ ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ינוי ןעט6 םעד

 -עגנָא טָאה ,אקירעמַא ןיא ןיב ךיא זַא ,ןייזטסואווַאב רעד

 רעכילנהעוועג רעד ףיוא טינ ןיב ךיא .ןעזעוו ןעצנאנ ןיימ טליפ

 ,אקירעמַא ןיא רָאנ ,טלעוו

 ןעפַאה ןיא בָאה ךיא ןעכלעוו טימ ,להיפעג םעד קנעדעג ךיא

 .ץַאק ַא ןהעזרעד

 טינ רעיש ךיא בָאה -- "זנוא ייב יו ץַאק ַאזַא טקנוּפ ,העז,

 .ןעפורעגסיוא

 יד ןיא אקירעמַא זַא ,זייװַאב א ןעועג רימ ראפ ןיא יז

 רימ ןיא סע .דנַאלשטייד ,ךיירטסע ,דנאלסור יװ ,טלעוו עבלעז

 .ןעצרַאה ן'פיוא ןערָאװעג רעגנירג

 ורביהפ רעד ןופ רעהעטשרָאפ ןעמונענפיוא ןעבָאה זנוא

 -ענ ספליה ןעטנארגימיא עשידיא) "יטעייסָאס דיע טנארגימיא

 ןופ עטמַאעב עכילטע ןעוועג ךיוא ןענייז ייברעד .(*(טפַאשלעז

 וז זיא ןַאד ןוא ,רהָאי עכולטע טריטסיזקע טָאה טפַאשלעזעג יד(*

 עשיסור ערעזנוא ןעבָאה רעטעּפש ןערהָאי עליפ טימ .ןעגנַאנעגרעטנוא

 -ָאנ ןעבלעז םעד טימ ,טפַאשלעזעג ַאזַא טקנוּפ טעדנירגעג ןעטנַארגימוא

 ןעוו ."סאיאה, תובית ישאר יד רעטנוא ןערָאװעג טנַאקַאב זיא יז .ןעמ

 ןוא םוורג זיא וז .ךָאנ יז טריטסיזקע ,ןעבירשעג ןערעוו רעטרעוו עזיד

 .אּפָארווא ץנַאג רעביא סעשטנערב טָאה
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 ןוא ןעזיוה עלעג ןייס ןענָארטעג טינ טָאה רענייק .גנוריגער רעד

 םגירעביא ןעוװעג םינ זיא רענייק ןוא ,ןעשולעּפַאק עכיוה ןייק

 .ךיוה

 ,שזַאטע ןעטײװצ א ּףיוא טרהיפעגפיורא זנוא טָאה ןעמ

 ץַאלּפ רעד .ןעסע ןעבעגענ ןוא שיט ןעגנאל א םורא טצעזענסיוא

 ענעצס עצנַאג יד ןוא ,לַאטש רעסיורג א יװ ןהעזעגסיוא טָאה

 .עמרַאזַאק טימ ןוא הקדצ טימ טסעמשעג רימ טָאה

 ןיימ טָאה סָאד ןוא ,ןעבירשרַאפ ןעמעלַא זנוא טָאה ןעמ

 ןעשיסור א ייב ןעטורקער יװ .טכַאמעג רערעווש ךָאנ טימענ

 .טרעלקעג ךיז ךיא בָאה ,זנוא ןעמ טלעדנאהַאב "וויזירּפ ,

 וצ ןעטנארגימיא יד ייב ןָאשקעלָאק א טכאמעג בָאה ךיא

 ,הנתמ א "ן'רעטסימ , ןעבעג

 טגָאזעג םהיא וצ ןוא טנענעזעג םהיא טימ ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ךָאנ שינעקנעב ַא טלהיפענ ךיא בָאה !"יַאב דוג, שילגנע ףיוא

 ןופ םנעהַאנ טכַארברַאפ ןעבָאה רימ רעכלעוו ףיוא ,ףיש רעד

 .ןעכָאװ ייווצ

 ןיא טעּפש ןיב ןעטלַאהעג זנוא ןעמ טָאה ַאיפלעדאליפ ןיא

 ן'טימ ,קרָאי וינ ןייק טרהיפעגקעווַא זנוא ןעמ טָאה ןַאד .טנעווא

 ןורכז ןיימס ןופ ןיא עזייר רעד ןופ לייט רעזיד ;ןהַאבנעזייא

 לָאמ עכילטע ךיז ןעבָאה רימ זא רָאנ קנעדעג ךיא .טקעמעגסיוא

 טָאה ,טגידנעעג ךיז טָאה ןערהָאפ סָאד ןעוו זַא ןוא טלעטשעגּפָא

 ןיפ א ןיא טרהיפעגניירא זנוא ןעמ טָאה ןאד .טגָאטעג ןיוש

 ןעועג ךָאנ ןיא סע .םענהעש ַא ,ןעכיוה ַא ,ןעסיורג ַא -- לַאז

 .ןעטכילאב לעה רהעז ןעוועג ןיא לַאז רעד ןוא ,ךילרעטסניפ

 טימ ןעסָאנַאב ןעצנַאגניא ,רעטסנעפ טימ עהייר עגנַאֿל ,עגנַאֿל ַא

 ןעװ .ןהעזענסיוא רימ סע טָאה ץַאלַאּפ רעביוצ ַא יו .טכיל

 טשַאררעביא ךיא ןיב ,ןעגעװַאב ןעכיוהעגנָא ךיז טָאה ץֹלַא סָאד

 טסואוורעד ךיז ךיא בָאה "יררעפ ,, ןעמ טפור סָאד זַא .ןערָאװעג

 ,םָארַאּפ ַא ןיא "יררעפ , זַא ,טסואוורעד ךיז בָאה'כ ןוא ךָאנרעד

 ףיוא טסייה סָאד יו טנערפעג רימ ייב ןַאד טלָאװ ןעמ ןעוו

 וצ סָאװ טסואוועג טינ ךיא טלָאװ ,שידיא ףיוא רעדָא שיסור

 עמירא יד זא ,ןעפערט טנעקעג סָאד טָאה רעוו .,ןערעפטנע
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 .רעד רעביא קירטש א ןופ ףליה רעד טימ טהעג סָאװ ,טערב
 טנַארט ,שזילעוו ןיא ַאניוד רעד רעביא ןוא ,ענליוו ןיא איליוו

 .ץַאלַאּפ רעדנעמיווש רעד יװ ,ןעמָאנ ןעבלעז םעד

 ןעמוקעגוצ רימ ןענייז רהעפענגוא םורא טונימ ןהעצפופ ןיא
 .קרָאי וינ ןיא ןעמוקעננא ןענייז רימ ,גערב רעדנַא ןַא וצ

 פסעק , ןעשירָאטסיה םעד ןיא טרישראמעגניירא ןעבָאה רימ

 -ראפ ןיא טלעטשענּפא ךיז ןעבָאה ןעטנארגימיא ואוו ,"ןעדראנ

 .רהֶאי גילרנהעצ עכילטע ןופ ףיול

 זיא טנייה ,םי נערב ן'פיוא "ירעטעב , רעד ייב ןיא סָאד
 םואעזומ ַא) םוירַאװקַא ןַא עדייבעג "ןעדרַאגלסעקײ רעד ןיא
 ןופ ןעהעג סָאװ ,ןעפיש-ףמאד עסיורג יד .,(שיֿפ ענידעבעל ןופ

 רעזיד ןופ טייוו טינ ייבראפ ןעמיווש ,אּפָאריײיא ןייק קרָאי וינ

 .עדייבעג

 טינ גנַאל טנַארנימיא םעד ןעמ טנעלפ ןערהָאי ענעי ןיא
 .ןעזָאלסױרא ןוא ןעביירשראפ םהיא טנעלפ ןעמ .ןעטלאהראפ
 ןַאר ןענייז ,עיצַארגימיא ןעקנערשַאב ןעלָאז סָאװ ,ןעצעזענ ענייק
 ןאו טאהענ טינ ןעבָאה סאוו ןעטנארנימיא יד .ןעוועג טינ ךָאנ
 ןעבָאה ייז זיב "ןעדראנ ל?סעק, ןיא ןעביילב ןענעלפ ,ןהענ וצ
 ןעועג רעמיא רעבא ןענייז ייז .ץאלּפ רעדנַא ןַא ןענופעגנ ךיז

 .טלָאװעג ןעבָאה ייז ואוו ןהענ וצ יירפ

9 
 .םעטימַאק-ןעטנַארגימיא

 ןיא ,"ןעדראג-לסעק, ןעגעקטנַא ךיילג ,טירטס טייטס ףיוא
 דיע טנַארנימיא ורביה , רעד ןופ ריטרַאװק טּפיױה יד ןעוועג
 -עמַא ןא .,ןעטרָאד ךוזַאב ןעטשרע ןיימ קנעדעג ךיא .?יטעייסָאס
 טָאה רע ןעכלעוו ,שטייד ףיוא טדערעג רימ טימ טָאה דיא רענַאקיר
 ןעבָאה רימ .םעניימ ףיוא ךיא ןוא ,רענייטש ןייז ףיוא ןעכָארבעג
 ןעדירפוצנוא ןעבילבעג ןענייז רימ ןוא ןענַאטשרַאפ רָאלק טינ ךיז
 זַא ,ננונימ רעד טימ קעװַא ןיב ךיא .ןערעדנַא ן'טימ רענייא
 ךילניײשרַאו ןזיא רע ןוא .ַאושזרוב רעזָאלצרַאה א זיא רענעי
 ,"סור רעדליוא א ןיב ךיא ןַא ,גנוניימ רעד טימ ןעבילבענ
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 יד רעטניה ןעטנַארגימיא ערעזנוא ןעפור ייז ןענעלפ ױזַא םיראוו

 .ךיוא ןעניוא יד ןיא טפָא ןוא ןניוא

 -ימיא עשיסור יד סָאװ סָאד זַא ,ןעקרעמַאב ףרַאד ןעמ

 טכעלש ךיז ןעבָאה "םידוהי, רענַאקירעמַא יד ןוא ןעטנַארנ

 ,ןעגנוהיצַאב יד םימ ןָאט וצ ךס ַא טאהעג טָאה ,ןענַאטשרַאפ

 רעטעּפש בָאה ךיא יוװ .ייז ןעשיווצ טריטסיזקע ןעבָאה עכלעוו

 עכלעוו ,ןעשנעמ ןעוועג "םידוהיא יד ןעשיווצ ןענייז ,ןעפירגַאב

 ןעלעטש ךיז ןעפלעה וצ זנוא שנואוו ןעמירַאװ ַא טָאהעג ןעבָאה

 וצ טיײרַאב ןעװעג ןענייז ייז .אקירעמַא ןיא סיפ יד ףיוא

 ןיא ןעבָאה ןעמָארנָאּפ יד .זנוא ראפ טלעג ןוא טייצ ןערעפּפָא

 ןעלהיפעג עזיד ףיוא ןוא ,ןעלהיפענ ע'תמא ןעפורעגסױרַא ייז

 ."יטעייסָאס, רעד ןיא גנוגילייטַאב רעייז טעדנירגעג ןעוועג זיא

 טינ .זנוא טימ ןעדערנעמַאזוצ טנעקעג טינ רעבָא ךיז ןעבָאה יז

 ןענַאטשעג זנוא זיא ,ןיז ןעכילנהעוועג םעד ןיא ,ךַארּפש יד רָאנ

 לעיפ .ךילרהעפעג ױזַא ןעועג טינ טלָאװ סָאד .געװ ןיא

 עכילרעניא יד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד ןעוועג זיא רעניטכיוו

 זנוא ייב ןענייז ןעטייהניואוועג ןוא ןעפירנַאב יד .,ןעכַארּפש

 טימ ןוא רעצרעה עלעדייא טימ ןעשנעמ .ערעדנַא ץנַאג ןעוועג

 טינ ,ןעטנארנימיא טניריילַאב ןעבָאה ןעטכיזבא עטסעב יד

 ןעװעג רעבָא ןענייז סע .ייז ןענידיילַאב ייז זַא גידנעסיוו

 .ךיוא "םידוהיא ערעדנַא

 טעטימָאק םעד ןופ רעדילגטימ עשיטַאּפמיס יד ןעשיווצ

 רעטנַאסערעטניא ןַא טימ ,ןַאמ רעטעדליבעג ךיוה ַא ןעוועג זיא

 רעגיטסייג ַא ,רעטקַארַאכ ןעלעבָאנ א טימ ןוא טייהנעגנַאגרַאפ

 ךיא .קורדסיוא םעד ןופ ןיז ןעטסנהעש םעד ןיא טַארקָאטסירַא

 .ןע'ןירעּפלַאה ?יאכימ ןיימ

 ןעטנַארנימיא יד ןופ רעצרעה יד וצ ןעמוקוצוצ זיא םהיא

 סםינ ,ןעטנַארנימיא ,זנוא זיא ךיוא .רעווש ןעועג טינ ןיוש

 ןייז ץרַאה ערעייט ַא רַאפ סָאװ ןהעטשרַאפ וצ רעווש ןעוועג

 ,טרעטעגרַאפ טושּפ םהיא טָאה ןעמ .ךיז ןיא טנָארט טסורב

 .רעדנוזַאב ןעלהעצרעד ךיא לעװו םהיא ןענעוו רָאנ
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 ,אקירעמַא ןיא טכארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,נעט עטשרע יד
 םעד טימ ןעריסערעטניא וצ ךיז טייצ גינייוו טַאהעג ךיא בָאה

 ןעוװעג ןיב ךיא .,רעדילנטימ ענעדישרַאפ ענייז ןוא טעטימָאס

 ךיא בָאה ץֵלַא ןופ רעהירפ .ןעכַאז ערעדנא טימ ןעמונרַאפ

 ןעוועג ןיב ךיא .ןעטסילַאיצַאס רענליוו יד ןעכוזפיוא טפרַאדעג

 וצ ןוא ןהעְז וצ ךיז ייז טימ דלודעגנוא ןופ רעביפ ַא ןיא

 .ןעטסערַא יד טימ אנליוו ןיא ןעמוקענרָאפ זיא'ס סָאװ ןערעה

 -ענניירא ןענייז ייז זַא ,טרעהענ ךיא בָאה לוּפרעװיל ןיא

 ריטרַאװק;טּפוה יד .,"םלוע םע רעוועיק, םעד ןיא ןעטָארט

 ַא ,טניַאּפנירג ןיא ןעװעג ןיא "םלוע םע רעװעיק, םעד ןופ

 טימ סערדַא םעד ןעגָארקעג ךיא בָאה .ןילקורב ןופ לייט עטייוו

 ךיא בָאה רעטעּפש) ןערהָאפ וצ ױזַא יו ןעטייהלעצנייא
 ןוא ,(געװ רערעצריק ַא ןַארַאפ ןיא סע זַא ,טגידנוקרע ךיז

 טסיא) ךייט םעד .ןיהַא ןעזָאלענקעװַא ךיילנ ךיז בָאה ךיא
 ךָאנרעד ןוא ,יררעפ ַא ףיוא ןערהָאפענרעבירַא ךיא ןיב (רעוויר

 רענילקורב רעד) "ראק-סרָאה, א ףיא טצזעענ ךיז ךיא בָאה

 רַאק יד ,(גיטראפ ןעוועג טינ ןַאד ךָאנ זיא דעטייוועלע
 םעד ףיוא ןעסעזענ ןיב ךיא ןוא ענידנרָאנ-ייװצ ַא ןעוועג ןיא

 -רעטרעוו רעלוּפרעװיל ןיימ טימ ןעסעזענ ;"שזַאטע, ןעטשרעביוא

 טשּפ םעד טכוזעג ןֹוא סניַאס יד ףיוא טקוקעג ,דנַאה ןיא ךוב

 ןעזעלענרעביא סָאד ךיא בָאה ָאד .רעטרעוו עשילגנע יד ןופ

 סייא; :טכיררַאפ ךיילג רעבָא ךיז בָאה ךיא .."םאערק עציא;

 .רערהעל-טסבלעז ןיימ ןופ ןעגנורחעלקרע יד טיול ,"םירק

8 

 .רעקַאנעמ ;סענאדאב -- .אנליוו ןופ םירבח עניימ

 עניימ ןעוו .טניַאּפנירג ןייק ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ךילדנע
 םהענעגנַא ייז ןענייז ,ןהעזרעד ךימ ןעבָאה םירבח רענליוו

 עדייב ןופ סיורנ ןעוועג זיא החמש יד ,ןערָאװעג טשַאררעביא

 .טאהעג טינ ףירנַאב ןייק עזייר ןיימ ןעגעוו ןעבָאה ייז ,ןעטייז

 .ןעלַאמעגּפָארַא ייז וצ ךיא ןיב לעמיה ןופ יו

 ַא ןיא ןענַאטשענּפָא רימ ןענייז ןעדנוטש ייווצ רשפא
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 סָאװ ערעדנַא יד ענייא ךיז נידנעלהעצרעד ,רָאדירָאק םעניילק

 ,ןעטרָאד יז טימ ןוא שזילעוו ןיא רימ טימ טריסַאּפ טָאה סע

 רעייז ןענעוו ,ןעטסערַא ןוא "סעקסיבָא , יד ןטגעוו -- אנליוו ןיא

 סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןענעוו ןוא ,ןערירגימע וצ סולשַאב

 םע רעוועיק, םעד ןופ רעהעטשרָאפ טימס טרהיפעג ןעבָאה ייז

 ."םלוע

 (איפלעדַאליפ ןייק ךיוא) ַאקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענייז ייז

 .ךיא יו רעהירפ ךָאו א טימ ,יַאמ ןעט50 םעד

 יד זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ךערּפשענ רעזנוא ןופ

 טכַארבעג ייז גיפיולרָאפ ןעבָאה סעינָאלָאק ןענעוו ןעגנוטראוורע

 סָאװ ,ןעטנַארגימיא .ןעלפייווצ ןוא ןעגנושיוטנע יוװ רהעמ טינ
 טכַאמעג ןעבָאה ,ןעמוקעג רעהידפ טַאנָאמ עכילטע טימ ןענייז
 ןעטכירכַאנ יד רעבָא ;סעינָאלָאק עכלעזַא ןעדנירנ וצ סעבָארּפ

 טָאה ןעננונפָאה יד ,עכילהערפ ןייק טינ ןעוועג ןענייז ייז ןעגעוו

 .ןעבענענפיוא טינ רעבָא ןעמ

 ,סענַאדַאב לאוש ןעוועג זיא עּפורנ רענליוו רעד ןופ רענייא

 רעד -- רעטירד ַא ןוא ,רעקַאנעמ ןָאמָאלָאס --- רעטייווצ ַא

 ןענייז ערעדנַא יד ןעשיוצ .רעדירב עּפסַאק יד ןופ רערעטלע

 רעזנוא וצ אנליוו ןיא ןעבָאה עכלעוו ,טייל עגנוי רַאֹּפ ַא ןעוועג
 טנַאקַאב ןיב ךיא עכלעו טימס רעבָא ,טרעהעג טינ קָאשזורק

 ינַאנַאפ , ןענייז סָאװ ,ס'הכאלמ-לעב עשידיא עכילטע ןוא ,ןעוועג

 ריטראווק רעקנַאילוהָאּפ רעד ףיוא ןערָאװעג "טרידנַאנָאּפָארּפרעד

 ַא ןעוועג ןיא ,זעיּפש ,ייז ןופ רענייא .ןערהָאפקעװַא ןיימ ךָאנ

 ,זעיּפש-ָאסנעװעל עקשריה ,רבח ןענילָאמַא ןיימ ןופ רעדורב

 ןעמוקעג ךיוא ןיא עּפורנ רענליו רעד טיס .טַאלַאמ ןופ

 ןופ רעסַאפרַאפ רעטסהירַאב-טנייה רעד ,יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא

 עשידיא רַאפ שילננע ןופ רעכיב-רהעל ןוא רעכיב-רעטרעוו

 .ןעטנַארנימיא

 ,אקירעמַא ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,טכַאנ עטשרע יד

 ךימ טָאה רעקַאנעמ ."ןעדרַאנ-לסעק , ןיא טניטכענעג ךיא בָאה

 ןעבילבעג ןעטרָאד רימ טימ ןיא רע ןוא טרהיפעגקעווַא ןיהַא
 טפול יד ןוא רעכילקערש ַא ןעוועג זיא רעגעלענ רעד .ןעפָאלש
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 ןעטרָאד ךיז ןעטלָאװ ץעק דנעזיוט יו ױזַא --- עכילקערש ַא
 ,ןעטלַאהעגפיוא

 .ןעסעומש ןיא טכַארברַאפ טכַאנ עצנַאנ יד טעמכ ןעבָאה רימ
 ַא ןעבילברַאפ ןורכז ןיא רימ ייב ןיא ךערּפשעג ןעזיד ןופ

 .שיטסירעטקַארַאכ רהעז זיא עכלעוו ,טייקגיניילק
 ייז ןוא ןעדיא עשילוּפ ייווצ ןענעלעג ןענייז זנוא ןעבעל

 .טסעומשעג ךיוא ןעבָאה
 ,ן'רעקַאנעמ וצ טקרעמַאב ךיא בָאה -- ,עשיליוּפ ---

 ? וטסייוו ,רימ ןענייז סָאװ ןוא -- ,ךַארּפשסיױא רעייז גידנערעה
 פעכיימש ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה -- ,סעקַאװטיל --

 ,ןָאט ןייז ןיא
 ןיא ןוא ןעליוּפ ןיא זַא ,טסואוועג ,ךילריטַאנ ,בָאה ךיא

 ,עקנימָאלָאס ןיא ןוא ,"סעקַאװטיל, זנוא ןעמ טפור ןילהָאװ
 ךיא .ןעלהיפ וצ ןעבענענ רימ סָאד ןעמ טָאה ,וועיק ןעבעל
 זַא .טרָאװ םעד וצ טניואוועגוצ ןעװעג טינ ךָאנ רעבָא ןיב
 אנליוו ןיא .שימָאק ןעמוקעגסיוא רימ זיא "קַאוװטיל, ַא ןיב ךיא
 ...ןעועג טינ קַאוטיל ןייק לָאמנייק ךיא ןיב

4 

 .ןיײמעגלַא ןיא קרָאי ןינ ןיא לַאטרַאװק רעשידיא רעד

 ןעועג ןיא לַאטרַאװק ןעשידיא ןיא ךוזַאב רעטשרע ןיימ
 .ייוודָארב-טסיא ףיוא ןעמוקענניירא ןיב ךיא .גאטימכאנ ַא ןיא
 סּפוטס יד ןופ ענינייא ףיוא .ךעלטכַאנרַאפ ןעװעג ןיא סע
 ערעטלע ןעוועג ןענייז ייז ןופ רֶאֹּפ ַא ,ןעדיא ןעסעזעג ןענייז
 .םעק יד ףױא סעקלומרַאי טימ ןוא דרעב עסייוו טימ ,ןעשנעמ
 .םייהרעד ןיא יו טלהיפרעד ךיז בָאה ךיא

 ףיוא ,ןיילק רהעז ןעווענ ןַאד זיא לַאטרַאװק רעשידיא רעד
 עשידיא ןאוו ,סרָאטס ןענופענ ךיִז ןעבָאה ייוודָארב-טסיא
 ןעבָאה ייז סָאװ ,הרוחס יד טפיוקעג ןעבָאה רעלדעּפ-רעמַאטסָאק
 ןוא עסייו ,ןעטסירק סנעטסיימ ,רעמַאטסָאק ערעייז ןעבעגעג
 ןעוועג ךיוא ןענייז סרָאטס עכלעזא .ןעלהָאצסיוא-ףיוא ,עצרַאװש
 יד זַא ,ןעגָאז ןעמ ןעס גנוהיצַאב רעזיד ןיא .טירטס לענַאק ףיוא
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 ןיא םגה ,טרעדנעעג טינ ןָא ןַאד ןופ ךיז ןעבָאה ןעטירטס ייווצ

 .טרעדנעעג קרַאטש ךיז ייז ןעבָאה םיטרּפ ערעדנַא

 ,ירעמָאגטנַאמ ,ןָאטנילק ייב ,ייוודָארב טסיא ףיוא רעטייוו

 רהֶאי עכילטע טימ ןוא .ןעדיא גינייוו טניואוועג ןַאד ןעבָאה

 ַא ,טירטס עשינַאקירעמַא טכע ןַא ןעווענ סָאד זיא רעהירפ

 ,ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו  ,רַאנָאז עשינַאקירעמַא-שיטַארקַאטסירַא

 רעטסערג רעד ןעוועג טליברעדנַאװ םַאילליו רערעטלע רעד זיא

 ,רעהירפ רהָאֹי גילדנהעצ רֶאֹּפ ַא טימ ןוא ,אקירעמַא ןיא רענָאילימ

 ןעװעג הריד עטשרע ןייז זיא ,טַאהעג הנותח טָאה רע ןעוו

 ןעטרָאד טָאה קרָאי וינ ןופ רָאיעמ רעד .ייוודָארב טסיא ףיוא

 "רעביא .ןעמוק ןיימ ראפ טייצ רעצרוק ץנַאג ַא טימ טניואוועג

 רעד וצ טרעהעג ןעטלעז קרָאי וינ ןופ רָאיעמ רעד טָאה ,סנעג

 .?עיטַארקָאטסירַא;,

 ךָאנ אקירעמַא ןיא ןענייז ,םינסחי-ראלָאד ,ןערענַאילימ

 המחלמ רעד ראפ .ךַאז עיינ ַא טעמכ ןעוועג טּפיוהרעביא ןַאד

 רעד ןזיא ,ענַארּפ רעגענ רעד רעביא ,םורד ןוא ןופצ ןעשיווצ

 עניילק ןוא עלעטימ ןוא סרעמראפ ןופ ןענַאטשַאב םנעטסיימ םלוע

 ,ןעסקַאװעגסױא טינ ךָאנ ןענייז ןעקירבַאפ עסיורנ .טייל-סטפעשעג

 רעד ןוא עירטסודניא יד .טינ ךיוא טדעטש עסיורג עניזיר ןוא

 ךיז ןעבָאה ,טרעטש עסיורג יד ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ,לעדנַאה

 יד ןיא ,המחלמ רענעי ךָאנ טשרע ןעלקיווטנע וצ ןעביוהעגנָא

 ןעגנַאגעג רעבָא זיא גנולקיוװטנע יד  .ןערהָאי עטסניצכעז

 זיא קירוצ גיצעביז ,ניצכעז רהָאֹי ַא טימ .,לענש רעייהעגנוא

 ןָאיצַאנ א ,רעפרעד ןוא ךעלטדעטש ןופ הנידמ ַא ןעוועג אקירעמַא

 טביולנ טנייה .,טייל עמירָא גינייוו טימ ןוא םיריבנ עסיורג ןהֶא

 .םיוק סָאד ךיז

 ערייבעג עטסכעה יד זיא ןעבירשענ ןערעװו תורוש עזיד ןעוו

 גיסיירד ןופ ןערעיומ ןוא ,רעיומ רענישזַאטע 88 ַא ?רָאי וינ ןיא

 ,קרָאי וינ ןיא ןענייז ןעשזַאטע גיצנַאװצ ןוא עכילטע רעדָא

 רענַאקירעמַא ערעדנַא עגילדנהעצ ןוא איפלעדאליפ ,ָאגַאקיש

 זיא ,ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו  .ךַאז עכילנייוועג ץנַאג ַא טדעטלי



 ןעבעל ןוומ ןופ רעמעלב 74

 (אקירעמַא ץנַאנ ןיא ןוא) קרָאי ןינ ןיא עדייבעג עטסכעה יד
 .שזַאמע טכַא ןופ ןענַאטשַאב

 ייוװדָארב טסיא רעשידיא רעד וצ ןערהעקמוא ךיז רימָאל

 ירנעה ףיוא .ןענופעג ייז בָאה ךיא יװ ,ןעסַאנ עגימורַא יד ןוא

 טסיא ףיוא יו ןעדיא רענינייו ךָאנ טניואוועג ןעבָאה טירטס

 ןָאסידעמ ףיוא ןענופעג ךיז ןעבָאה רענינייו ךָאנ .ייוודָארב

 ןעוועג רָאנ ןעדיא ןענייז טירטס וָארנָאמ ףיוא ןוא ;טירטס

 ןייק טולָאסבא ןענייז טירטס ירעשט ףיוא .טייהנעטלעז ַא

 .ןעועג טינ ןעדיא

 זיב ןעננַאנעג לאטראוק רעד ןיא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ

 -לעפַאב יד ךיוא ןיא ןעטרָאד זיב וליפַא ןוא ,טירטס יסנעלעד

 ניואוועג ןעבָאה ןעטרָאד .טשימענ קרַאטש ןעוועג גנורעק

 ןעבָאה טירטס דנערג ףיוא ,ןעשטייד ךס ַא ןוא עשירייא ךס א

 שטייד ַא וצ טגנַאלַאב ענייא טָאה ,סעפַאק ייווצ ןענופעג ךיז

 ןוא סעפַאק עשידיא ןייק .,זיצנארפ א וצ עטייווצ יד ןוא

 ,טירטס דנערג ףיוא .ןעוועג טינ ןַאד ךָאנ ןענייז ןענַארָאטסער

 עטמהירַאב א ןעװעג ןיא ,דרַאשטרָא ןוא ןעללע ןעשיווצ
 ןעמוק ןענעלפ רענַאקירעמַא ןיהואוו ,ס'ילדיר ,רָאטס טנעמטרַאּפעד

 רעטיירג רעניטציא רעד ןופ ןעלייט ענעדישרַאפ ןופ ןעפיוק

 ןעוועג זיא ,ןעללע ןופ טייוו טינ ,טירטס דנערג ףיוא ,קרָאי וינ

 עכלעוו עמריפ ַא ,רָאלייט דנע דרָאל ןופ רָאטס עטמהירַאב ַא

 רעטפניפ רעד ףיוא רָאטס רהיא טימ טנַאקַאב םונג טציא זיא

 .טירטס רעט39 רעד ייב ,וינעווע

 עשידיא ןעלמַאזרַאפ ךיז ןענעלפ םירטס רעטסעה היוא

 -טנָאק ןעמוק ןענעלפ ןיהַא ןוא ,(רעטייברא ּפַאש) רעדיינש

 קרַאמ א .טייברַא רעד וצ ייז ןעמהענ "סעסָאב , רעדָא סרָאטקַאר

 ,סרעשיניפ ,"סרעטסיעב עבלַאה , ,סרעטסיעב ,סרָאטיײרעּפא ףיוא

 ."קרַאמ ריזח, ןעפורענ ץַאלּפ םעד ןעמ טָאה ןַאד  .סרעלניב

 טניואוואב ןעוועג טירטס רעטסעה זיא רעהירפ רהָאי עכילטע טימ

 רעד ןיא ,ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .עשירייא ןוא ןעשטייד ןופ

 טסיא ןעשיוװצ ןעווענ לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןופ רעטנעצ

 .ןעֶלְלע ןוא קְלָאפָאס ןעשיווצ ןוא טירטס דנערג ןוא י'וודָארב
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 -- רעוענעלק ַא ,רעטנעצ רעטייווצ ַא ןעװעג ךיוא זיא סע

 ןוא טירטס דרַאיַאב --- ייװדָארב טסיא ןופ גנַאנ טונימ עכילטע

 -עג ןענייז ייז .(ירעוַאב רעד ןופ טייז רענעי ףיוא) טירטס טטאמ

 סָאד זיא רעהירפ רהֶאי עכילטע טימ ןוא ,ןעדיא טימ לופ ןעוו

 .לַאטרַאװק רעשידיא רעצנַאנ רעד טעמכ ןעוועג

 ןעוועג זיא לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןופ טקנוּפ-לעטימ רעד

 רעטייוו טינ ןעגיוצעג רעבָא ךיז טָאה רע .ןעדיא טימ טקַאּפעגנָא

 .םייז רעכלעוו דנעגריא ןיא קָאלב ,רעיפ סנעטסכעה יירד יו

 ,וצ ןוַאטּפַא ןוא ,עשירייא טניואוועג ןעבָאה וצ רעוויד טסיא םוצ

 רעד ףױא .דנַאלשטייד ןעוועג ןיוש ןיא ,טירטס ןָאטסואה ףיוא

 סּפוטס יד ןענייז ןעסַאנ עגיטייז יד ףיוא ןוא וינעווע רעטייווצ

 ןעיורפ ,רענעמ עשטייד טימ לופ ןעוועג ןעדנעװַא רעמוז יד ןיא

 שטייד ףיוא ןעװעג ןעטרָאד ןענייז סניַאס יד .רעדניק ןוא

 ןיא סרָאטס יד ןופ רעטקַארַאכ רעד ןוא .שילגנע ףיוא ןוא

 ,סרָאטס-ןעסעטַאקילעד ,סעלַאה-רעיב : רעשטייד-טכע ןא ןעוועג

 .לעמערק-ךוב עשטייד ַא ןעטרָאד ןוא ָאד ןוא סירעסָארג עשטייד

 טדערעג ןעמ טָאה רעצעלּפ-קנירט יד ןיא ןוא ןעסַאנ יד ףיוא

 ןוא סּפטס יד ףיוא ןעסעזעג ןיא ןעמפ ;שטייר סיואכרוד

 .ןעגנוטייצי עשטייד ןעזעלעג

 .טציא זיא יז יו ירעוַאב רהעמ ךס ַא ןעוועג זיא ירעוַאב יד

 ,אקירעמַא ץנַאנ ןיא טנַאקַאב זיא רע יו ןעמָאנ םעד ךיורב ךיא

 .טירטס רעד ןופ רעטקַארַאכ ןעטלַא ןעטמהירַאב םעד טיול

 "ערברַאפ עטסכילרעפעגנ יד ןעטלַאהענפיוא ךיז ןעבָאה ןעטרָאד

 ןעגעלפ סקָאװדיַאס יד ףיוא .טדָאטש ןופ ןעפרואווסיוא ןוא רעכ

 ןערעמירֶא םעד ןופ ןעיורפ עגידנעטשנַאנוא ןעריצַאּפשמורַא

 רעד וצ טסקענ ןעהעג סָאװ ,ןעסַאג יירד ,ייוצ יד .טרָאפ

 זייולייט ןוא ,טירטס הטייסרָאפ ןוא טירטס יטסירק ,ירעוַאב

 ןעװעג ךיוא ןעדנעווַא יד ןיא ןַאד ןענייז ,טירטס שזדירדלע

 ,גינייוו טניואוועג ןעטרָאד ןעבָאה ןעדיא .,ןעסַאנ ענידנעטשנַאנוא

 ןופ טניואוװוַאב טירטס יטסירק ןופ לייט עשכיה א זיא טציא

 ןעוועג טינ ןעטרָאד רענעילַאטיא ןייק ןענייז ןַאד ; רענעילַאטיא

 בינייו ןעװעג טּפיוהרעביא ןַאד ןענייז קרָאי וינ ןיא}
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 ןוא ןעשטייד ,עשירייא טניואוועג ןעבָאה ןעטרָאד .(רענעילַאטיא
 .רענַאקירעמַא

 סע  ןעוועג טינ ןאד ךָאנ ןענייז סרַאק עשירטקעלע ןייק

 א ןעוועג זיא ייוודָארב טסיא ףיוא .סרַאק-סרָאה ןהעג ןענעלפ

 ,רעויירד א טימ ןוא ?עדרעפ ןייא טימ רַאק עיולב עניילק

 ןעמ .ךיוא רָאטקודנָאק א ןופ עלָאר יד טליּפשענ טָאה רעכלעוו

 רעד ןוא עקשוּפ רענרעזעלנ ַא ןיא לעקינ ַא ןעפרַאװניירא טגעלפ
 .סע יצ ,ןהעז טגעלפ ,דרעפ יד ייב ,ןעסיורד ןופ גידנעציז ,רעשטוק
 ךיז טָאה ,שזדניישט טפרַאדעג טָאה רהיא ביוא ,טנעס ףניפ זיא

 לעטרעװנָאק ַא ןעבענעג ךייא טָאה רע ןוא עלעריט ַא טנעפעעג
 רַאֿפ רעדָא רעדָאװק א רַאפ ,רַאלָאד ַא רַאפ ךלענניילק טימ

 טינ ןוא ןערהָאפ טפורּפעג רעצימיא טָאה רעמָאט .טנעס ןהעצ

 .רַאק יד ןעלעטשּפָא רָאטקודנַאק-רעװיײירד רעד טגנעלפ ,ןעלהָאצַאב

 ,ןעגנַאגעג ןַאד ןיוש קרָאי ןינ ןיא ןיא דעטייוװעלע רעד
 ךיא זַא ,ןעזיוַאב טָאה םהיא טימ גנורהאפרע עטשרע ןיימ ןוא

 ןעטייוצ ן'פיוא ןעוועג ןיא סָאד ."רענירג ַא רָאנח ךָאנ ןיב

 טפרַאדעג בָאה ךיא ואוו טינ קנעדעג ךיא ,ןעמוק ןיימ ךָאנ גָאט

 ןעמוקַאב ןוא ?עקינ םעד טלהָאצַאב ,ףױרַא ןיב ךיא ;ןערהָאפ

 טינ ךיא בָאה ,םהיא טימ ןָאט וצ סָאװ רעבָא ;טעקיט ןיימ

 ןוא טלעטשענּפָא "רעּפַאשט-טעקיטפ רעד רימ טָאה .טסואוועג

 ןיא ןעפרַאװניײרַא סָאד ףרַאד ךיא זַא ,רעגניפ ן'טימ ןעזיוועג

 ןענַאטשעג זיא רע ןעכלעו ןעבעל ,לעטסעק רענרעזעלג רעד
 בָאה ךיא ןזַא ,רעגניפ ן'טימ טכַאמעג ענדָאמ ױזַא רעבָא רע טָאה

 ן'טימ ןעזייוונא םייב םירָאװו) טניימ רע סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ

 ַא יו "טנעצקַא, רעדנַאנַא ךיוא רענַאקירעמַא ןַא טָאה רעגניפ
 ןעמונענ ךימ "רעּפַאשט-טעקיט, רעד טָאה ןַאד .,(דיא רענליוו
 .ןעטסַאק ן'רעביא ןעלסיירט ןעמונעג רהיא ןוא טנַאה ן'רַאפ

 בָאה ךיא .טעקיט םעד ןעלסיײרטוצניירַא ןעוועג זיא ןיימ ןייז

 רע זַא ,טניימעג בָאֹה ךיא .ןענַאטשרַאפ טינ ץלַא רעבָא םהיא

 ןעטלאהעגוצ טעקיט םעד בָאה ךיא ןוא רימ ןופ קזוח טכַאמ

 .ןענאטשרַאפ ךיא בָאה ךילדנע .תוחכ עלא טימ

 נידנעהעגייברַאפ) ןעװעג טינ ךָאנ ןענייז סיעוובָאס ןייק

 ןוא ספַארנָאנָאפ ,סליבָאמָאטױא ןעגעוו זַא ,ןעקרעמַאב ךיא ליוו
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 טםינ םענייק ךיוא ןַאד ךָאנ ךיז טָאה סרושטקיּפ-גניוװאומ

 ייז םגה ,ןעועג ָאי ןיוש רעבָא ןענייז ןענָאפעלעט .ט'םולח'ענ

 .((טציא יו טײרּפשרַאפ ןיימענלַא ױזַא ןעועג טינ ןענייז

 רע .גיטרַאפ ןעװעג ןיש זיא שזדירב ןילקורב רעד

 טנעפעעג םהיא טָאה ןעמ .ןעפָא ןעועג טינ ךָאנ רעבָא זיא

 ערעדנַא יד .ןעמוקעג ןיב ךיא יו םעדכאנ טייצ עצרוק ַא

 .ןעװעג טינ ךָאנ ןענייז רעוויר טסיא ן'רעביא ןעקירב יירד

 רעבָא ;סיורג רהעז ןעהעזעגסיוא רימ טָאה טדָאטש יד

 ןעועג יז ןיא קרָאי ןינ רעניטנייה רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא

 יד יו ױזַא ןוא .רשפא לעטירד א יו רהעמ טינ -- ןיילק

 ןעוועג טדָאטש יד זיא ,שזַאטע טכַא טָאהעג טָאה עדייבעג עטסכעה

 טנייה טסייה רעכלעוו ,זעיר םעד טימ ךיילנרַאפ ןיא קילרַאק ַא

 זירַאּפ .שרעדנַא ץנַאג ןעועג טּפיוהרעביא ןיא יז .קרָאי ןינ

 גידנעטש טלַאה קרָאי וינ .טינ טעמב ךיז ןעטייב ןָאדנָאל ןוא

 טלַאה ןעמ רָאנ ,רעמיא יז טסקַאװ רָאנ טינ .ךיז ןעטייב ןיא

 .ןערעדנע ןוא ןעיוב ,ןעסייר ןיא גידנעטש רהיא

 ןָאטלופ ייב ,ייוװדָארב ףיוא ןוא שזדירב-ןילקורב םעד םורַא

 גאטימכאנ רענייז םעד ןעביז ןוא ףניפ ןעשיווצ זיא ,טירטס

 -ניטסַאה ,עטכידעג עכלעזַא .סיורג רעייהעגנוא ןעוועג קסיצס רעד

 'טינ ןעבעל ןיימ ףיוא ךָאנ ךיא בָאה ןעסַאמ עדנעמַארטש

 ,עבלעזַא רעצעלּפ עגיצנייא יד ןעוועג רעבָא ןענייז סָאד .ןהעזעג

 ,רענעלק ךס א ןעוועג ןענייז רהעקרַאפ ןופ סרעטנעצ ערעדנַא יד

 ,טנייה יו רענינייוו ןעוועג ןַאד ןענייז סרעטנעצ עכלעזַא ןוא

5 

 רעטקארַאכ רעד -- .ןעדיא עשיליוּפ ןוא עשיווטיל ,עשטייד
 .םיעק ןייטשניבור יד -- .לאטראווק ןעשידיא םעד ןופ

 םעד טימ ןעכַאמ טנַאקַאב ?עסיבַא רעזעל םעד לעװ ךיא

 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיא רענידסלָאמַאד רעד ןופ רעטקַארַאכ

 ,קרָאי ןינ

 רָאנ טינ טניואוועג ןעבָאה ?אטראווק ןעשידיא םעד ןיא

 עשטייד להָאצ עסיוועג ַא ךיוא רָאנ ,ןעדיא עשיליוּפ ןוא עשיסור
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 רעד ,ןעזױּפ ןופ ןעוועג ןענייז ייז ןופ עליפ ;םידוהימ
 רעייז ןוא ,דנַאלשטייד רעגידסלָאמַאד רעד ןופ ?ייט רעשיליױּפ
 ןעוועג ןענייז ןעדיא ערעדנַא .שטייד ןעוועג זיא ךַארּפש-רעטומ
 ןעװעג ןענייז רוד ןעגנוי םעד ןופ עליפ .אפוג דנַאלשטייד ןופ
 ןעבָאה רעהירפ רהָאי עכילטע טימ .ענערָאבעג רענַאקירעמַא

 ןעשידיא םעד ןיא טניואוועג קרָאי וינ ןופ "םידוהיא עלַא טעמכ
 ןוא רענזױּפ ערעכייר יד ןעבָאה טייצ ןיימ ןיא ,לַאטרַאװק
 סָאלקלעטימ םעד ןופ .ןוַאטיּפַא טניואוועג ןיוש ןעדיא עשטייד

 טסיא םורַא ןענומעג ךָאנ ךיז ?עסיב עשביה ַא טָאה רעבָא

 .ייוודָארב

 בָאה ךיא יו םעדכָאנ ,ייווצ רעדָא ,רהָאי ַא רהעפעגנוא

 שטנערב ַא טנעפעעג ייוודָארב טסיא ףיוא ןעמ טָאה ,טרירגימיא
 טלַאטשנַא טּפױה רעד) "ןָאשיײאיסָאסַא ורביה סנעמ גנָאי, רעד ןופ

 זיא רעדילגטימ יד ןופ ?ייט רעשביה א .(ןואטיּפא ןעוועגנ זיא

 רעדניק ,סיָאב עשידיא ענערָאבענ-רענַאקירעמַא ןופ ןענַאטשַאב
 ןעבָאה סיִאֹב עֶלַא עזיד .ןעטנַארנגימיא עשידיא-שטייד ןופ

 ,טירטס דנערג ןוא ייוודָארב טסיא ןופ דנענעג םעד ןיא טניואוועג

 לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןיא "ידוהי, רעשטייד ַא זיא טנייה

 ןעטרָאד רימ ןעבָאה רעבָא ןאד .גנוניישרע עכילגעמנוא ןַא

 ףיוא סרָאטס ערענעלק עֶלַא טעמכ .'םידוהי, ךס א טָאהעג

 ןיא ןעוועג ןענייז ,עסיורג יד ןופ עכילטע ןוא ,טירטס דנערג

 לַאטרַאװק רעזנוא ןיא רעבָא ייז ןענייז גנַאל .טנעה ערעייז

 עסיורג יד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו .ןעבילברַאפ טינ

 זיווכעלסיב ןעמונעג ייז ןעבָאה ,דנאלסור ןופ עיצַארגימע

 ,ןעקרעמַאב וצ גירעביא רימ זיא'ס) ןוַאטיּפַא רעטייוו ןעפומקעווַא
 עטרירעמונ יד ןיא טייו ץנַאנ ןַאד טָאה ןוָאטיּפַא רעד זַא

 ןוש טָאה טירטס עטסניצפופ יד .טכיירגרעד טינ ןעטירטס

 ןעבָאה טירטס רעטרעדנוה רעד םורַא ; ןוַאטיּפַא טייוו ןעסייהעג

 טָאה ןעפומקעװַא רעייז רעבָא .(רעדלעפ עיירפ ןעגיוצעג ךיז
 טרעװ ןעמ זַא .טאהעג טינ תוכייש ןייק ןעמוק רעזנוא וצ

 .םויה דע סָאד טהענ ױזַא ,ןוַאטיּפַא ןעמ טפומ רעכייר

 ןערהָאי ענידרעהירפ יד ןיא זַא ,טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא
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 .ןעדיא גינייוו ץנַאנ ןערהָאפעג ַאקירעמַא ןייק דנַאלסור ןופ ןענייז

 ןוא רעקלַאװאוס רעד ןופ ןעדיא ןעוועג ןענייז ןעמהאנסיוא יד

 ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .עינרעבוג (רעשיליוּפ סיורג) רעשילַאק

 ןופ רקיע רעד ןעווענ ןעדיא רעקלַאװאוס יד ןענייז ,קרָאי וינ ןייק

 ןעמ ואוו .דייס טסיא רעד ףיוא גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד

 טנענעגַאב ןעמ טָאה ,ןעגנַאגעג ןיא ןעמ ואוו ןוא ןענַאטשעג זיא

 רענעי ןופ טדעטש ערענעלק יד ןופ רעדָא קלַאוװאוס ןופ ןעדיא

 ןענייז רעלדעּפ-רעמָאטסָאק ןוא רעלדעּפ עֶלַא טעמכ .עינרעבונ

 םסיא ןופ סרעּפיק-רָאטס יד ןוא ,דנענעג םענעי ןופ ןעוועג ןַאד

 ,רעדיילק טפיוקרַאפ ןעבָאה עכלעוו ,טירטס לענַאק ןוא ייװדָארב

 ןענייז ,רעלדעּפ-רעמַאטסָאק וצ ירעלושזד רעדָא רושטינריופ ,ךוט

 .עינרעבוג רעבלעז רעד ןופ ןעווענ סנעטסיימ

 גיסיירד ייב ןעוועג קרָאי וינ ןיא ןענייז רעטייברא עשידיא

 םגיטפעשַאב סנעטסיימ ךיז ןעבָאה ייז .דנעזיוט גיצרעפ רעדָא

 ךיוא ןענייז רעכַאמקואלק .רעדיילק-רענעמ ייב יירעדיינש טימ

 עצנַאג יד .ךס ןייק טינ גיסעמסינטלעהרַאפ רעבָא ,ןעוועג

 םימ .אקירעמא ןיא יינ ןעװעג ןַאד ךָאנ ןיא דיירט קוָאלק

 ימיא סקוָאלק ערעסעב יד ןעמ טנעלפ רעהירפ רהָאי עכילטע

 יורפ רענאקירעמַא עבילנהעוועג יד .דנאלשטייד ןופ ןעריטרָאּפ

 רעּפעש-קוָאלק עטשרע יד .עליישטַאפ ענהעש ַא ןעגָארט טנעלפ

 ןענייז עכלעוו ,םידוהי עשטייד ןופ ןערָאװענ טעדנירנענ ןענייז

 יד ןעװעג ןענייז ייז .ןעװעג טינ לָאמנייק רעדיינש ןייק

 ןעבילבענ עלָאר רעזיד ןיא ןענייז ןוא דיירט םעד ןופ םיטַאבעלאב

 --- רעבָא רעטייברא קוָאלק יד .ןעמוק ןיימ ךָאנ טייצ עשביה ַא

 ןעדיא ןעוועג ןענייז -- סרעסערּפ ןוא סרָאטײרעּפא ,רעריינש

 .ןעלוּפ ןופ ןוא עטיל ןופ

 ןעדיא ךס א ןענופענ ךיז ןעבָאה רעדיינש-רענעמ יד ןעשיווצ

 עינרעבוג רעקלַאװאוס ןופ רעטייברא-רעדיינש .,ןעלױּפ-סיױרג ןופ

 .רענינייוו רעבָא ,ןעווענ ךיוא ןענייז

 עשיסור עגידרעהירפ יד ןעשיווצ ןענייז ןעדיא עטנענילעטניא

 טעמכ .גינייו רהעז ןעוועג ןעטנַארנימיא עשיכיירטסע ןוא

 ןענופעג ךיז טָאה ןעטנַארגימיא רעקלַאװאוס יד ןעשיווצ .טינרָאנ
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 טסיא ףיוא סרָאטסירעלדעּפ יד ןיא .ןעדיא ארמנ ?עסיבַא

 ַא ןערעה ןעטלעז טינ ןעמ טגעלפ טירטס לענַאק ןוא ייװדָארב

 ןעגיד'שדוק ןושל ַא ןעגעוו רעדָא ארמג ?עקיטש ַא רעביא סעומש

 םעד ןופ עיטַארקַאטסירַא עגיטסיינ יד ןעוועג זיא סָאד .,לעכיב

 ,לַאטרַאװק ןעשידיא

 קילבָאּפ ןיא טקישעג ןעדיא עזי- ןעבָאה רעדניק ערעייז

 קרָאי וינ ןיא שזדעלַאק-יטיס םעד ןיא .,רעכעה ןעטלעז ;?וקס

 סָאד רעבָא .ןעדיא לעסיב עשביה ַא ןענופעג ןַאד ךיז ןעבָאה

 ערעזנוא ןופ רעדניק םינ ,םידוהי עשטייד ןעוועג סנעטסיימ ןענייז

 ,סלוקסײַאה טפערטאבנא סָאװ .טציא ןיא סָאד יװ ,ןעדיא

 ןוא .טריטסיזקע טינ טּפיוהרעביא קרָאי וינ ןיא ןַאד ייז ןעבָאה

 ענידסלָאמַאד יד יצ טינ ךיא סייוו ,ןעוועג ָאי ןעטלָאװ ייז ןעוו

 ןיא רעדניק ערעייז טקישעג ןיהא ןעטלָאװ ןעטנארגימיא עשידיא

 .להָאצ רעדנעטיידַאב ַא

 .טינרָאנ םעמב שידיא .שילגנע טדערעג ןעכָאה רעדניק יד

 .סענויב וצ ןעמונעג ךיז ךָאנרעד ןוא ?וקס ןיא ןעגנַאנעג

 ןיא רעכלעוו ,גנודליב רערעכעה ךָאנ טשרוד םעד ןעגעוו

 ןופ ןעלַאטרַאװק עשידיא יד ןיא טיירפשרַאפ יא טציא

 סָאמ רערענעלק ליפ ַא ןיא טסואוועג ןַאד ןעמ טָאה ,אקירעמַא

 רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה ?אטראװק רעד .טנייה יוװ

 טשימעג ,טייקשידיא רעשידָאמ-טלַא ןַא ןופ טפַאשרעה רעגיטסייג

 .םזינַאקירעמַא ןעטעדליבעג-טינ א טימ

 עשידיא עטשרע יד זַא ,קורדנייא ןַא טײדּפשרַאפ ןיא סע

 עכלעוו ,רעכערברַאּפ ןעוועג ךילכעזטּפיוה ןענייז ןעטנַארגימיא

 ַא ןעדיימוצסיוא םוא ןעפיױלטנַא םייהרעד ןופ טזומעג ןעבָאה

 .ןעבירטרעביא רעייהעגנוא ןיא סָאד .סעצָארּפ ןעלענימירק

 ןעוועג רעבָא ןענייז סָאד ,ןענופעג ָאי ךיא בָאה הרבח עכלעזַא

 טעטירָאיַאמ עסיורג ,עסיורג יד .ןעלַאפ ענלעצנייא ענעפרָאוואוצ

 ןוא ןערהָאי רעניצעביז יד ןיא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןעדיא

 רהעז ,ןעשנעמ עטסָארּפ עכילרהע ןעוועג ןענייז ,רעהירפ ךָאנ

 .ןעדיא ארמג ןופ טעטירָאנימ א טימ ,עדנעסיוונוא

 יד ןופ ענינייא :עדנעגלָאפ סָאד ןעגיילוצ ךיוא זומ ןעמ
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 עיינ יד רעטנוא ,אקירעמא ןיא ןעבָאה רעכערברַאפ עשימייה

 טָאה סע .ןעבעל ןעגידנעטשנא ןא ןערהיפ ןעמונעג ,ןעדנעטשמוא

 ,ןעשנעמ :לַאפ רעטרעקרַאפ ַא ןעפָארטעג טּפָא ךיוא רעבָא

 ,גירנעטשנַא ןעװעג רעצעלּפ-סטרובעג ערעייז ןיא ןענייז סָאװ

 רעבָא ןעריסַאּפ ןעכַאז עכלעזַא .רעלדניווש ןערָאװעג ָאד ןענייז

 "מוא עכילנייועג רעטנוא וליפא ,טלעו רעצנַאנ רעד רעביא

 ןיא יו שרעדנַא זיא ץלַא ואוו ָאד ןיוש אטישּפ ַא ,ןעדנעטש

 ןוא ,החּפשמ ןופ טרעדנוזענּפָא ןיא ןעמ ואוו ןוא ,םייהרעד

 ןעסקַאװעגסיױא ןיא ןעמ עכלעוו טימ ,ןעשנעמ ןופ טּפיוהרעביא

 .ןעמַאזוצ

 שירפ ָאד ךָאנ זיא ,אקירעמַא ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ירלעושזד ַא ,ןייטשניבור א םענייא טימ עיצַאסנעס ַא ןעוועג

 .דרָאמ ַא ןעגנַאנַאב ןיא רעכלעוו ,עינרעבוג רענווָאק ןופ ,רעלדעּפ

 ןעגרָאברַאפ וצ ידכ ,עצינעמילּפ ןייז טיוטעג ,ךילמענ ,טָאה רע

 .טַאהעג רהיא טימ טָאה רע סָאוװ ,ןעסינטלעהרַאפ עמיטניא יד

 ךילנהעוועננוא ןַא ,דיא רעמורפ ַא ןעוועג זיא ןייטשניבור

 ןעצנַאג םעד ןיא םש ַא טַאהעג רע טָאה םעד טימ  .רעמורפ

 .לַאטרַאװק ןעשידיא

 ךיז ןעבָאה עצינעמילּפ ןייז טימ ןעסינטלעהראפ ענייז

 ןיא טרהיפענקעוַא רהיא טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טגנידנעעגנ

 ןופ ןענַאטשַאב דנעגעג רעד זיא ןַאד) ?יװזנָארב ןעניטציא םעד

 ,רעסעמ ַא טימ טעליוקעג רהיא טָאה ןוא (רעדלעפ ןוא סעקנָאל

 רעייז ייב ןעכיורבעג רעכַאמ-ןערַאגיצ ןעכלעוו טרָאס םעד ןופ

 .טייברא

 ,טלהעצרעד טָאה רע .ןיילַא ךילטנענייא רע טָאה טגָאזעגסױא

 ,טגָאזעג םהיא ןוא םולח וצ ןעמוקענ םהיא זיא לעדיימ יד ןזַא

 רשפא) ןעטרָאד ןוא ןעטרָאד טניל רעּפרעק רעטיוט רהיא זַא

 רבק וצ טינ טמוק יז סָאװ סָאד זַא ,טַאהעג ארומ רע טָאה

 ןעמוק םהיא טעװ יז ןוא ,הריבע ןייז ןערעסערנרַאפ טעוװ לארשי

 טײרּפשרַאפ ןעווענ ננוניימ אזא ןיא סנעטסנינייוו .ןעקיטש

 טָאה רע ןעכלעוו ,רעסעמ רעד ןוא ,סָאד .(?אטרַאװק םעד ןיא

 ןיא ןעדַאילס וצ טרהיפענ טָאה ,טירטס ןָאשזיוויד ףיוא טפיוקעג
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 םהיא טָאה ןעמ .גידלוש זיא רע זַא ,ןעזייווַאב ענידנעטשלָאפ וצ

 םעד ןעמונעג ןיילַא רעבָא ךיז טָאה רע ,טיוט םוצ טלייטרוארַאפ

 ,ןָאזירּפ סמוט ןיא ןעבעל

 ןיא דרָאמ רעשידיא רעניצנייא רעד ןעוועג ןַאד זיא סָאד

 .אקירעמא ןיא ןעדיא יד ןופ עטכישעג רעד

6 

 ןופ סיומשנעמאזוצ א -- .לַאטראווק ןעשידיא םעד ןיא שיסור
 .ןעמלעוו ייווצ

 ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,ןעזיװַאב ךיז ןעבָאה רימ ןעוו

 -רעביא ןַא ןעוועג סָאד ןיא ,ןעסַאנ יד ףיוא שיסור ןערעה וצ

 רימ טימ ןעמוקענרָאפ ןיא ענעצס עדנענלָאפ יד  .גנושַאר

 טאהעג ןעבָאה ןעטנַארגימיא ערעזנוא ןופ ערעדנַא ןוא ,ךילנעזרעּפ

 :ןעגנורהַאפרע עכילנהע

 ןעטייוצ ַא טימ ייוודָארב טסיא רעביא ןעגנַאנעג ןיב ךיא

 -ייברַאפ זיא סע .שיסור ףיוא גידנעסעומש ,טנַארגימיא ןעשיסור

 גידנערעהרעד .טנַאה ן'פיוא טעקסעב ַא טימ ענעריא ַא ןעגנַאנעג

 טימ זנוא טקוקַאב ,טלעטשענּפָא ךיז יז טָאה ,ךערּפשעג רעזנוא

 .ןעניּפשעגסיױא ןוא ,טָאּפש ןוא גנושאררעביא ןופ ענימ ַא

 -- ,טגָאזעג יז טָאה --- !רָאנ ייז ןעדער שיסור !ופט --

 ענדוקסַאּפ יד טפרַאדעג טָאה רהיא סָאװ נינייוו ךייא זיא סע

 ? דנַאלסור ןיא ןערעה ךַארּפש
 ;שיסור טנעקענ ןעבָאה ןעדיא ענעמוקעג-יינ יד ןופ עליפ

 סנעטסיימ ןענייז ייז םירָאװ ; עטעדליבעגיטינ יד ןופ רַאגָאז עליפ

 יד ייב זיא ךַארּפש עשיסור יד ואוו ,עיסָארָאלַאמ ןופ ןעוועגנ

 ןעבָאה ייז .עטיל ןיא יו רחעמ ךס ַא טיײרּפשרַאפ ןעוועג ןעדיא

 טכיורבעג ייז ןעבָאה ךיז ןעשיווצ רעבָא ;שיסור ןעדייר טנעקענ

 ַא ןעװעג רעבָא ןיא ןעטנַארגימסיא יד ןעשיווצ .שידיא

 רעמיא ךיז ןעשיוצ טָאה סָאװ ,טעטירָאניפ עטנעגילעטניא

 עסיורג ַא ןעוועג קרָאי וינ ןיא זיא סָאד ןוא ;שיסור טדערענ

 עּפורג עטשרע יד ןעוועג ןענייז ריס .ןעטייצ ענעי ןיא סעיינ

 .אקירעמא ןיא ןעדיא עשיסור עטנעגילעטניא
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 סעיינ עטסניטכיוו יד טינ רעבָא זיא ןעדייר שיסור רעזנוא

 ,לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןיא טכַארבעגניירא ןעבָאה רימ סָאװ

 רעד ןעוװעג ןזיא עיצַארנימיא רעסיורג רעד ןופ ביֹוהְנֶא רעד

 וצ ןעגנאפעגנָא ןעבָאה סע .סולפנייא םעיינ ַא ןופ ביֹוהנֶא

 ןעגָארטעג רעצרעה ערעייז ןיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ ןעמוק

 ,רוטלוק רעשיסור רענעטירשעגטרָאפ רעד ןופ שרופמה םש םעד

 טימ גנוגעװַאב רעיינ ַא ןופ רענרעק טהייזרַאפ ןעבָאה ייז ןוא

 .ןעבעל םעיינ ַא

 סיוטשנעמַאװצ רעד טלהיפענ ךיז טָאה טייצ עטשרע יד

 -עגטרָאפ רעד ןופ טסייג רעד :רעטסיײג ענעדישראפ יד ןופ

 םעד ןופ טסיינ רעד ןוא ץנענילעטניא רעשיסור רענעטירש

 .ןעדיא רעקלַאוװאוס ןעשידָאמטלַא

 יו טקוקעג ןנוא ףיוא ןעבָאה ןעטנַארגנימיא ענידרעהירפ יד

 טכַארטַאב ייז ןעבָאה רימ ןוא ; םיענושמ ןוא םיסרוקיּפַא ףיוא

 גיטייצרַאפ עדנעסיונוא ןעטכַארטַאב ןעטנענילעטניא יװ

 .ןעשנעמ

 רעשיסור רעטנענילעטניא רעד ןענעו ךיז טלעדנַאה ָאד

 א ןעװעג ןיא רהיא ןיא רעבָא ,ןיימעגלַא ןיא עיצַארגימיא

 ןופ ןהֶאפ יד טכַארבעג דנַאלסור ןופ טָאה סָאװ ,טעטירָאנימ

 -ַאּפמיס םייהרעד ןיא ןעבָאה סָאװ ,יד ןיימ ךיא .םזילַאעדיא

 .גנוגעווַאב רערענָאיצולַאװער רעד טימס טריזיט

 ןעוועג זיא ,טיירּפשראפ ָאד ןעבָאה רימ ןעכלעוו ,טסייג רעד

 ראפ ךיוא רָאנ ,ןעדיא רעקלַאװאוס יד רַאפ רָאנ טינ ,ךַאז עיינ ַא

 ;רערעדנַאװטימ ענענייא ערעזנוא ןופ טעטירָאיַאמ רעסיורנ ַא

 ןופ טלָאמעד עסאמ עשידיא יד טָאה םייהרעד ןיא םירָאװ

 יד ןוא רוזנעצ יד .טסואוועג נינייו ןעעדיא עשיטסילַאיצַאס

 דנַאלסור ןיא םזילַאיצַאס םעד טָאה ןערַאדנַאשז יד ראפ קערש

 םעד ןענעוו .תוילת ןוא ןעסקיב ןופ טנַאװ א טימ טמַאצענמורַא

 טעדנירגעג זיא רע  .ט'םולח'עג טינ ךָאנ ךיז טָאה "דנוב

 עשידיא יד .רעטעּפש רהָאי ןהעצפופ טימ אנליוו ןיא ןערָאװעג

 -ַאיצָאס יד טנרעלעג אנליוו ןיא ןעבָאה רימ עכלעוו ,רעטייברא
 -- להָאצ ןיא ןיילק רהעז ןעוועג ןענייז ,ןעקנַאדעג עשיטסיל
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 ןעצנַאנניא טעמכ טציא ןיא עלעפייה עזיד ןוא .עלעפייה ַא
 .ַאקירעמַא ןייק ןעמוקעג

! 

 םאילליוו -- ? תושממ א סעינָאלָאק עשיטסינומָאק ןעבָאה
 .קינ'םלוע םע סיוא -- .ןעטאבעד -- .יערפ

 ןעו ,נעט יירד ןייק קרָאי וינ ןיא ןעווענּפָא טינ ןיב ןיא

 סעינָאלַָאק ףיוא גנונפָאה יד זַא ,ןערָאװעג רָאלק ןיא רימ רַאפ

 : .םולח רעטסוּפ ַא זיא

 ןוא טייברא-דרע וצ ,ןעבעל-ףרָאד ַא וצ זַא ,זיא תמא רעד

 ,ןעדנוברַאפ רהיא טימ ןיא סָאװ ,ץנעטסיוקע טרָאס רעד וצ

 רעד וצ ןעניוצעג טָאה ריס .טַאהעג טינ קשח ןייק ךיא בָאה

 -סנעבעל ןוא טנעמַארעּפמעט טימ לופ ןעוועג ןיב ךיא .טדָאטש

 ןוא .טסינָאלַָאק רענערָאבעג רעד יו ּפיט רעדנַאנַא רָאנ ,טסול

 .חומ רעד טקנעד ױזַא ,טלהיפ ץרַאה יד יוװ

 ַאקירעמַא ןיא סעינָאלַאק-רעמרַאפ עשיטסינומָאק זַא רעבָא

 ַא רָאנ ןעװעג טינ ןיא סָאד -- םיורט א טּפיוהרעביא ןענייז

 .ןענייצרעביא טנעקעג טכייל ךיז ןעמ טָאה םעד ןיא ;ךאז-?היפעג

 עכלעזַא ןיא טָאה סָאװ ,רעניצנייא רעד ןעװעג טינ ןיב ךיא

 .ןעביולג וצ טרעהענפיוא ךיילנ רענעלּפ

 טקירדענסיוא גנוהיצַאב רעזיד ןיא גנוניימ ןיימ בָאה ךיא

 ערעזנוא ןופ עכילטע .ףרַאש וצ לעסיבַא רשפא ,ףרַאש ןוא ןעפָא

 ןוא ,רעטרעוו עניימ ןופ טגערענפיוא ןעוועג ןענייז ןעטנַארגימיא

 רהיפ ךיא סָאװרַאפ ,טנירקוצ רימ טימ ךיז טָאה ייז ןופ רענייא

 .ןעלַאעדיא ענייז ןענענ עיצַאטינא ןַא ןָא

 לַאנרושז ןעשיסור ןערענָאיצולַאװער םעד ןופ 2 רעמונ רעד

 יד ןיא ץייוש רעד ןיא ןענישרע ןיא רעכלעוו ,"דָאירעּפוװ,

 טקישענוצ ,לעקיטרַא ןַא ןעטלאהטנע טָאה ,ןערהָאי עטסניצעביז

 לעקיטרַא רעד  .סעינָאלָאק עשיטסינומָאק ןעגעוו ,אקירעמַא ןופ

 םאילליוו םענייא ןופ ףעירב ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןעוועג זיא

 עכילטע טימ זיא רעכלעוו ,ןַאטיּפַאק רעשיסור רעטרעלענ ַא ,יערפ
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 עכילטע ךָאנ טימ ןעמאזוצ ,ַאקירעמַא ןייק ןעמוקעג רעהירפ רהָאי

 וצ סעינָאלַאק עכלעזַא קעוצ םעד טימ ,ןעטסילַאעדיא עשיסור

 .ןעדנירג

 ,םעונעק טייטס םעד ןופ טקישעגוצ רע טָאה ףעירב םעד

 .םרַאפ ןעשיטסינומָאק ַא ףיױא טניואוועג ןַאד טָאה רע ואוו

 בָאה ךיא רעדייא רעהירפ רהֶאי עכילטע טימ ןעוועג ןיא סָאד

 טָאה ,ןעמוקעג רעהַא ןיב ךיא ןעוו .ַאקירעמַא ןייק טרירגימע

 רעטייו ןעלעו רימ יו ןוא ;תקרָאי וינ ןיא ןענופעג יערפ ךיז

 םולפנייא ןעגיטסייג א טאהעג טייצ עסיוועג ַא רע טָאה ,ןהעז

 רע זיא דנַאלסור ןיא .ןעטנַארגימיא עטנעגילעטניא ערעזנוא ףיוא

 ַא ןוא ן'יקסוועשינרעשט ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַא ןעוועג טשרעוצ

 -ייר א וצ ןעגנַאגעגרעביא רע זיא ךָאנרעד .רענָאיצולאוװער

 .סעיצולָאװער וצ טפַאשרעננעג ַא ןוא םזינומָאק ןעשיטסילאעדיא

 ןייק ןערירגימע וצ ןעסָאלשַאב סָאד ךיז רע טָאה ןאד

 ןוא ערעירַאק עדנעצנעלג א ןעבעגנענפיוא טָאה רע .ַאקירעמַא

 ןעניד וצ קעװצ ן'טימ ,טלעו רעיינ רעד ןיא ןערהָאפעג ןזיא

 ןערָאװעג רע זיא ,ַאקירעמַא ןיא גידנעייז ,רעטעּפש .לאעדיא ןייז

 .עיפָאזָאליפ -עשיטסיוויטיזָאּפ ס'טנָאק טסוגוא ןופ רעננעהנָא ןַא

 רעד ןופ עיגילער, ס'טנָאק ןעגידערּפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע

 עשיטסינומָאק יד טגיילענוצ רע טָאה םעד וצ ןוא ."טייהשנעמ

 ןעמַאזוצ .אקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע רעכלעוו טימ ,עעדיא

 רערענָאיצולָאװער רעדעי ןענעג טנידערּפעג רע טָאה םעד טימ

 סָאװ ,ףמַאק םעד ןעגעג וליפַא ;ףמאק ןעדעי ןענענ ,גנוגעווַאב

 ערעצריק רעדָא סעשזדייוו ערעכעה רַאפ ןָא ןערהיפ רעטייברא יד

 ןייז ןופ לייט ַא ןעװעג זיא ץְלַא סָאד .ןעדנוטש-סטייברא

 ."ןָאיגילער-סטייהשנעמ ,

 ןַא ןענופעג ךיז טָאה "דָאירעּפװ, רעמונ ןעבלעז םעד ןיא

 ןעועג ןיא סע ןעכלעו ןיא ,עיצקאדער רעד ןופ טרָאװטנַא

 : קנַאדעג רעדנענלָאפ רעד רהעפעגנוא טקירדעגסיוא

 דרוד ןערעוו טעטכינרַאפ זומ םעטסיס עשיטסילַאטיּפַאק יד

 סעינָאלַאק עשיטסינומָאק עניילק טימ ; ןעגנוגעווַאב-ןעסַאמ עסיורנ

 "דָאירעּפװ, ןופ עיצקַאדער יד .ןעקריוו טינ םעד ןיא ןעמ ןעק

 סָאװ ,ןעטסינומָאק עטרעטסיינַאב יד ןענעוו טקעּפסער טימ טדער
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 ייז טינ יז ;ןעטפערק ערעייז ןעבענּפָא עינָאלָאק אזא ןעליוו
 גנומהענרעטנוא רעייז רעבָא טכיילנראפ יז ;ןעטנעמילּפמָאק

 עכילטסניק טימ טעװעדָאהעג טרעו סָאװ ,גנוצנַאלפ ַא וצ

 ןיא .ןעגנוצייהַאב עלעיצעּפס טימ ,זָאלנ א רעטנוא ,ןעלטימ

 עכילטסניק עכלעזַא ןענעק טייהשנעמ רעד ןופ לאזקיש םעד

 טָאה רהיא ראפ .ןעבָאה טינ גנוטיידַאב ןייק ןעננומהענרעטנוא

 ןעכילריט ַאנ א טָאה סָאװ ,גנוגעוַאב ַאזַא רָאנ גנוטיידאב ַא

 ןערענָאיצולָאװער ןוא ןעסיורג ַא ףיוא ןָא טהעג ןוא ,רעטקַארַאכ

 ,רעגייטש

 ךיא בָאה "דָאירעּפװ, לַאנרושז םעד ןופ ןערעמונ רֶאּפ א

 יד ןוא ףירב ס'יערפ רעכָא .אנליוו ןיא נידנעייז ךָאנ ןהעזעג

 .ןעזעלעג טינ ןַאד ךיא בָאה םהיא וצ עיצקאדער רעד ןופ גנוקרעמַאב

 ָאד טשרע ןעזעלעגרעביא ךיא בָאה 2 רעמונ ןעדנעפערטאב םעד

 ס'יערפ ןופ רענייא ןעהילעג סָאד טָאה ריס .קרָאי וינ ןיא

 .(סור ַא) טדרַאהלעגנע ךיז טכַאד ,רעגנעהנָא

 ףיוא טָאה עיצקַאדערז"דָאירעּפװ , רעד ןופ טרָאװטנַא רעד

 עניימ רימ טָאה סע  .קורדנייא ןעקרַאטש ַא טכַאמעג רימ

 .טנעפעענ ןעניוא

 ןיב ןוא טרהעלקעג ךס א ןינע םעד ןענעװ בָאה ךיא

 -רעביא עזיד ;םהיא ןעגעוו ןעננונייצרעביא עטסעפ וצ ןעמוקעג

 גנודניברַאפ ןיא םטייבראעגסיוא ךיז רימ ייב ןעבָאה ןעננוגייצ

 רעשיסור א ןיא ןעזעלענ בָאה ךיא ןעכלעו ,?שמ ַא טימ

 זיא רַאנ ַא :(רעדניק לוש ראפ ךוב-עזעל ַא) עיטַאטַאטסערכ
 "פעּפמעס* = סלַא ןוא ,זיוה ַא ןעפיוקרַאפ ןעמוקענ םענייא וצ

 ןעניזָאד םעד בָאה ךיא ..לעניצ ַא טכארבענ םהיא רע טָאה

 :רעגייטש ןעדנענלָאפ ן'םיוא טסַאּפענוצ לשמ

 ךרוד ןערעװו טכילקריוװרַאפ טינ ןעק םזילַאיצָאס רעד

 רעטייברא רעטיירב רעסיורג רעד ךרוד רָאנ ,סעינָאלַאק לעּפמעס
 עשיטסינומָאק ַא ןעבָאה ןעק תושממ ַא רַאפ סָאװ 4.ננונעוואב

 ןוא עשיטסילַאטיּפַאק א ןיא דנַאל עצנַאנ סָאד ןעוװ ,עינָאלָאק

 ןָא גיגנעהּפָא ןייז טירש ןוא טירט ףיוא זומ עינָאלָאק יד

 ןומ ןוא ,ןעמָארק ןוא ןעקנַאב ,ןענהַאב עשיטסילַאטיּפַאק
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 עצנַאנ יד .סטרַאפ עשיטסילַאטיּפַאק עניזיר טימ ןערירוקנָאק

 זוומ טלעװ רעטריזיליויצ רעד ןופ עדייבעג עכילטפַאשלעזעג

 לעּפטעפ סלַא ָאד ןעק לעניצ רערעדנוזַאב ַא ..ןערעוו טרעדנעעג

 .ןעניד טינ

 רעגנעהנָא טימ ןעטַאבעד עניימ ןיא ט'הנעט'ענ ךיא בָאה ױזַא

 .סעינָאלָאק עשיטסילַאיצַאס ןופ

 טַאהעג ךיא בָאה ,טנעמונרַא ןעזיד וצ עציטש ַא סלַא

 עשיטסינומָאק ןעדנירג וצ ףיוא סעבָארּפ .ןעליּפשייב ענידעבעל

 ןוא ךס ַא ןערָאװעג טכַאמענ אקירעמַא ןיא ןענייז סעינָאלַאק

 ,"סרעקיעווק, עטקעס רעזעיגילער רעד ןופ עמהַאנסוא רעד טימ

 ןעגיד'הנתשמ ַא ףיוא ךיז ןעטלַאה סענומָאק יד רעכלעוו ייב

 .ןעלַאפעגכרוד עלַא ןענייז ,טנעמַאדנופ ןעזעיגילער

 טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעכערּפשעג עכילטע קנעדעג ךיא

 בָאה ךיא ןעכלעוו טימ ,רעייפ םעד ןוא עגַארפ רעזיד ןענעוו

 ייז זַא ,ןעטסַאיזוטנע-עינָאלֶאק ערעזנוא ןענייצרעביא טפורּפענ

 .םולח ןעטסופ ַא ףױא טייצ ןוא עינרענע רעייז ןעגנערברַאפ

 ךיא .קָאשזורק רעטלאב םעד ןופ ןעבירשעגסיוא ךיז בָאה ךיא

 ןעבעל ןעניכָאק םעד ןיא סערעטניא ןעפיט ַא טלהיפרעד בָאה

 רָאנ ךיא בָאה רעהירפ .טדָאטש רענַאקירעמא רעסיורג רעד ןופ

 "רעד םהיא ךיא בָאה טציא ;םזילַאטיּפַאק םעד ןענעוו ןעזעלעג

 טלעגנירענמורַא ךימ טָאה רע ,ןעבעל ןיא טלהיפרעד ןוא ןהעז

 .ןעטייז עלא ןופ

8 

 .םזילַאיצָאס -- .שטייד --- .שטיוועש --- ."גנוטייצ-סקלָאּפ, יד

 -יטסילאיצאס עכילגעט ַא ןענופעג קראי ןינ ןיא ןעבָאה רימ

 -ענ זיא עכלעוו ,"גנוטייצ-סקלָאפ , עשטייד יד :גנוטייצ עש

 עשיסור ,זנוא ראפ .רעהירפ רהָאי עכילטע טימ ןעראוועג טעדנירנ

 דנאלסור ןיא .רצוא רע'תמא ןא ןעוועג סָאד זיא ,ןעטסילַאיצַאס

 עמייהעג עכילרהעפעגנ א ןעוועג גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס א זיא

 -לעזא ןענייז ןענישרע ןוא ;?עקיטרַא רעשידרעירעטנוא זא ,ךַאז
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 ץנַאנ -- ָאד ןוא .טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ ןעטרָאד ןעטפירש עכ

 ! גָאט עלא ,גיסעמלעגער ןוא ןעפָא

 רעבָא ; ךילרעווש ןעמוקעננָא זנוא ןעזעל סָאד זיא טשרעוצ

 -וצסיוא ךיז ןעמהענ ןעדיא א ןערעזנוא ייב ףראד ?יפיוו
 טנערעלעגסיוא ךיז ןעבָאה זנוא ןופ ענינייא ?שטייד ןענרעל

 -עג טנאקאב ןענייז ייז יוװ רעהירפ ךס א שטייד לעסיב שכיה א

 -ַאיצָאס רעד ךרוד עקַאט -- ךארּפש רעשילננע רעד טימ ןעראוו

 ,"ננוטייצ-סקלָאפ , רעשיטסיל

 ערעזנוא ןופ ןעבעל ןעניטסיינ םעד ןיא טָאה גנוטייצ עזיד

 .עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןעטנַארגימיא עטנעגילעטניא עטשרע

 .ןאגרֶא רעשיטארקַאמעדילַאיצַאס גנערטש ַא ןעוועג זיא יז

 -ביילַאב עשיטסיסקרַאמ ַא ןענופעג רימ ןעבָאה רעמונ ןעדעי ןיא

 .ןעקנאדעג עיינ ראפ זייּפש -- ןעגנוריסַאּפ עכילגעט יד ןופ גנוט

 -ענ גנולקיווטנע עשיטסילאיצָאס רעזנוא זיא םייה רעד ןיא

 ןוא ךעלכיב עשידרע-רעטנוא עכילטע ףיוא טקנערשַאב טעמכ ןעוו

 ןעמייהעג םעד טימ ןעמונראפ ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,ךעלטעלב

 -עג גָאט ןעדעי רימ ןעבָאה ָאד ןוא ;ףמַאק ןערענָאיצולָאװער

 ַא ,טשּפ ןעשיטסילַאיצַאס א טימ סעיינ עכילנעט טַאה

 רעסיורג א ןיא ןעבעל ןעכילנעט םעד ףיוא שוריּפ ןעשיטסיסקראמ

 -קַארּפ טכארבעג זנוא טָאה נָאט רעדעי .דנאל רעטײטסילאטיּפַאק

 .םזילאיצַאס ןעשיטסיסקראמ ןיא סנַאסעל עשיט

 יו ,ןערָאװעג רעכילטייד רימ נָאט א סָאװ זיא םעד ןופ

 -ָאק עשיטסילַאיצַאס ןענעוו ןַאלּפ רעד טָאה סע תושממ גינייוו

 .סעינָאל

 -סקלָאפ , רעד ןופ ןערָאטקאדער-טּפיוה ייווצ יד ןופ רענייא

 ןיילַא ןיא רעכלעוו ,שטיוועש יענרעס ןעוועג ןַאד זיא "גנוטייצ

 םעד ןופ ןָארַאב רעשטייד א ןעוועג זיא רע .,דנַאלכור ןופ ןעוועג

 ַא ןיא ןעמוקַאב רעבָא רע טָאה גנוהיצרע ןייז ,דנעגעג ןעשיוטַאל

 ןוא שיסור ץוח ַא ןוא ;טעטיסרעוװװינוא ןוא עיזאנמינ רעשיסור

 שילגנע ,שיזיוצנַארפ ןעבירשעג ןוא טדערעג טוג רע טָאה ,שטייד

 ןייולייט טנערעלעג רע טָאה םזילַאיצַאס ןייז .שינעילַאטיא ןוא
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 "ענג ןיא יורפ ןייז ,,דנאלשטייד ןיא זייוולייט ןוא דנַאלסור ןיא

 רעכלעוו בילוצ ,ץטיווָאקאר ןָאפ ַאנעלעה עטמהירַאב יד ןעוו

 .לעוד ַא ןיא ןעלַאפעג ןיא לַאסַאל דנַאנידרעפ

 ,רענרער ןוא רעביירש רעפופטנַאלַאט א ןעוועג זיא שטיוועש

 א סַאהעג טָאה ?גנוטייצ-סקלָאפ , רעד טימ גנודניבראפ ןייז ןוא

 טאהעג ןַאד טָאה גנוטייצ יד סָאװ סולפנייַא םעד טימ ןָאט וצ ךס

 .זנוא ףיוא

 ןעגעוו ןעלהעצרעד וצ ןעמוקסיוא רימ טעוו לעסיבַא רעטעּפש

 ןעטבַאגַאב ןעזיד ןופ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,עדער רעשיסוד ַא

 "עגייב ךיא בָאה רעהירפ ,ילוי ןעטימ ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןַאמ

 "עווע רעטייווצ רעד ףיוא ,גניטימ-רעטייברַא ןעשטייד ַא טניואוו

 ,שטייד ףיוא טדערעג טָאה רע ואוו טירטס ןָאטסואה ןעבעל ,וינ

 רעד ןופ רָאטקַאדעריטּפיוה רעד ,סַאנָאי רעדנַאסקעלַא ןוא רע

 -נוז םעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג זיא שטיוועש) "גנוטייצ-סקלָאפ ,

 .(גנוטייצ רעכילגעט רעד ןופ רָאטקַאדער-טימ ןוא רעמונ-נַאט

 סָאװ ,גנלמַאזרַאפ-רעטײברַא עטשרע יד ןעוװעג ןיא  סָאד

 בָאה סעדער עשטייד יד .ןהעזעג זיא סע ןעװ בָאה ךיא

 בָאה ןיז םענײמעגלַא רעייז ;ןענַאטשראפ ןעצנַאגניא טינ ךיא

 רעטרעוו ןייק ןעניפעג טינ ןעק ךיא ןוא .ןעמונַאב רעבָא ךיא

 .טכאמעג רימ ףיוא ןעבָאה ייז סָאװ קורדנייא םעד ןעבענוצרעביא

 .תובהלתה ןופ רעביפ א ןיא ןעקעזעג ןיב ךיא

 ומָאק א ןעניז ןיא ןעגיפ טנעקעג ןיוש ךימ טָאה יו טנייה

 ןעבעל ןעגיכָאק םעד ןופ טייוו ,טייוו ץעגרע עינָאלַָאק עשיטסינ

 םימ ןעפמעק ןעק סָאװ ,עינָאלַאק ַא ,ףמאק רעטייברא ןייז טימ

 ַא טימ גילפ א יװ רָאנ טלעװו רעשיטסילַאטיּפַאק רעסיורג רעד

 ַא ןופ רוּפש ַא ןעבילברַאפ רימ ייב ךָאנ זיא רעמָאט ?טנַאפלעה

 -ילקריוורַאפ ןעלעוו רימ אוו ,ןותחתה ןדע ןג ַא ןענעוו םיורט

 רעבָא ,סָאמ רעניילק ַא ןיא לַאעדיא ןעשיטסילַאיצַאס םעד ןעכ

 .ךיור א יװ ןעגנַאנוצ ךיז טציא רע זיא ,לעטש ן'פיוא

 "ימ עשיטסילַאיצַאס עשטייד יד ןוא "ננוטייצ-סקלָאפ , יד

 ןיא טָאה רעהירפ ןעכלעוו ,ץַאלּפ םעד ןעמונרַאֿפ ןעבָאה ןעגניט

 .קנאדעג עינָאלָאק רעד טָאהענ רימ
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 ענעטַָאברַאפ,---.יירעּפַאלקש עשיטסילאטיּפַאק ןוא טייהיירפ
 ".טכורפ

 סע .טונימ עדעי טלהיפעג ךיא בָאה טייהיירפ ס'אקירעמא
 ךיא יו רעפיט ןוא רעיירפ םעטָא ךיא זַא ,טכודעג רימ ךיז טָאה
 רעבָא ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד וצ .טמעטָאעג זיא סע ןעוו בָאה
 ."לאטיּפַאק ןופ עמרוט א ןיא ץלא סָאד, :טגאזעג ךיז וצ

 -יֿפטע עטשרע יד ךיא בָאה ,רעטייוו ןהעז ןעלעוו רימ יו
 ךיִז ךיא בָאה ןעטרָאד ןוא ןעקירבַאפ ןיא טיײברַאעג טַאנָאמט עכ
 ןעװעג זיא חומ ןיימס ןיא .ףַאלקש ַא יװ רעגרע ךָאנ טלהיפעג
 .רעטנָאלּפ א

 -ַארּפ עשיטסילַאיצַאס , ןעקורד וצ ןַאלּפ ןיימ קנעדענ ךיא
 -ייברַא יד תעשב ,ןעסַאג יד ןיא ייז ןעלייט ןוא "סעיצַאמטלק
 סָאד טלָאװ ךיז רַאפ ןוא ןא .טייברא רעד ןופ ןעהענ רעט
 םעד טאהעג רעבָא סָאד טָאה רימ ייב .שירַאנ ןעוועג טשינרָא;
 ןיא טלָאװ עכלעוו ,עיצַאטיגַא רעשידרע-רעטנוא ןַא ןופ םעט
 טאהעג ךיא בָאה דנאלסור ןופ .טאהעג טינ ןיז ןייק אקירעמא
 רעטנוא ןָאטעג טרעוװ סאוו ,גילייה זיא סָאד רָאנ זא ,ףירנַאב א
 ןיא ,ןעטרָאד רעבָא ; ןָאט טינ רָאט ןעמ סָאװ סָאד רָאנ ,דרע רעד
 ןעועג סָאד זיא סעיצַאמַאלקָארּפ טלייטעג טָאה ןעמ זא ,דנַאלסור
 ,אד .ריביס טימ טקעמשעג טָאה סע ןוא ,טײברַא עמייהענ ַא
 .רהַאּפעג םוש ןייק טימ ןעדנובראפ ןעוועג טינ סָאד זיא ,רעדיוװ

 טאהעג רימ ייב טָאה ךַאז רעד ןופ עמרָאפ עכילרעסיוא יד
 ןענעלעג זיא םעד ןיא טֶא .םעט ןעשיסור ןערענָאיצולָאװער םעד
 -ָאס גידנעלייט זַא ,ןעדיירנייא טלָאװעג ךיז בָאה ךיא .השורק יד
 -ער ןעשיסור ַא ןופ ןעבעל םעד ךיא רהיפ ,ךעלטעלב עשיטסילַאיצ
 אטונ עיצַאמַאלקָארּפ טרָאװ רעד .קראי וינ ןיא ָאד רענָאיצולָאװ
 ,טכורפ ענעטָאברַאפ .גנַאלק ןענילייה ַא טאהעג רימ ייב טָאה
 .ןעטָאברַאפ סינ זיא עכלעוו

 -ָאה ,רקיע ןעבלעזמעד טימ רעבָא ,רעגייטש רעדנַאנַא ףיוא
 רעטרעדנוה טרהיפעג ןוא טלהיפעג ךיז אקידעפַא ןיא ָאד עב
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 ןיא יװ יױזַא .ןערהָאי ערעטעּפש ןיא ןערענָאיצולַאװער עשיסור

 ,גנוגעװַאב עשיטסילאיצַאס עמייהעג ןייק אטינ זיא אקירעמַא

 "עג גנוגעוַאב רעניה רעד ףיוא רענָאיצולָאװער רעשיסוד רעד טָאה

 וא ,םזילאיצָאס ַא ראפ סָאד זיא סָאװ .גנוטכאראפ טימ טקוק

 םזילַאיצַאס רעד יִא ?ןעטלַאהַאב טינ םהיא טימ ךיז ףרַאד ןעמ

 עלעיצעּפס יד ןעניז ןיא ןעבָאה זומ ןעמ זַא ,ךָאד טנערעל אפוג

 טכַאמ סָאד ?טייצ רעד ןופ ןוא טרָא םעד ןופ ןעדנעטשמוא

 -ערג זיא ןעפירנַאב עטלעצרָאװעגנייא ןופ טּפַארק יד !סיוא טינ

 "רַאפ ןעשיטקַארּפ םעד ןופ ןוא קינָאל ןופ טפַארק יד יו רעס

 רעד .עטסניטכיװ סָאד טינ רשפא זיא סָאד רעבָא  ,דנַאטש

 ןעמ סָאװ טוט ןעמ תעשב ,רהאפענ ןופ ?היפעג רעשיטנַאמָאר

 -טּפיוה יד טליּפשעג ייברעד אמתסמ טָאה סָאד טָא -- טינ רָאט

 ,רהַאפעג ןייק ָאטינ זיא סע ןוא ,געמ ןעמ זַא דלַאביוו .עלָאר

 ַא םזילַאיצַאס רעצנַאנ רעד זיא ןַאד ; דלעה ןייק טינ ןעמ זיא

 ."רעגידרעסאו,
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 ---ַאושזרוב ַא---.קירבַאפ-רַאגיס ַא ףיוא---"ןעבעל ַא ןעכַאמ

 -םָאג לעויטעפ -- .ןַאמרָאפ רעד -- .ןייטשנייוו דרַאנרעב

 .טקעסעג--"?טלע טַאהוו,---.קירבַאפ-ךעלב א ףיוא---.סרעּפ

 דנַאל ןעגירק ֹוצ ןעוועג טכייל זיא ןערהָאי רעגיצכַא יד ןיא

 "םוא טעמב ןעבעגעג סָאד טָאה גנוריגער יד ,אקירעמַא ןיא

 ןעק טנעה עליוה טימ םרַאפ עסיורג א ןעדנירג רעבָא ,טסיז

 ,גייצעג ,לַאטש א ,זיוה ַא ןעבָאה דנַאל םעד וצ זומ ןעמ ;טינ ןעמ

 ,רעטרעדנוה רַאֿפ .רעטייו ױזַא ןוא ןענעוו ,תומהב ,ןענישַאמ

 ןעפָארטַאב ץלַא סָאד טלָאװ ןעטנַארגימיא ,רעדנעזיוט טינ ביוא

 רעד .טנָאמרַאפ טינ סָאד טָאה עטימָאק יד ןוא ,סנעגייא ןַא

 יירט ןעבילבענ ןענייז סָאװ ,יד וליפַא זַא ןעוועג זיא טאטלוזער

 םהיא ןעבָאה ,עינָאלָאק עשיטסילַאעדיא ַא ןעדנירנ וצ ןַאלּפ רעייז

 .טייז ַא ןָא ןעניײלּפָא טזומעג ךיוא

 וינ, עּפורג יד -- םהאנסיוא ןייא ןעוועג זיולב זיא סע

 ַא ןעדנירג ֹוצ עבָארּפ ַא טכַאמעג ךילקריוו טָאה יז ."אסעדא
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 ,ןעגָאזסױא ךיילג ריִמָאְל ,עבָארּפ א -- עינָאלָאק עשיטסינומָאק
 ,לַאפכרוד א טימ טנידנעעג ךיוא ךיז ףוס ?כ ףוס טָאה עכלעוו

 טזומעג ןעמ טָאה ?ייוורעד ,סעינָאלָאק טינ יצ ,סעינָאלַאק ָאי
 ןעמונעג ןעטנַארגימיא עֶלַא ןעבָאה .,ןעבעל וצ ןענַאװ ןופ ןעבָאה
 ערעדנַא ןיא רעדָא קרָאי וינ ןיא --- גנוגיטפעשאב ַא סעּפע ןעכוז
 סָאד ,"ןעבעל ַא ןעכַאמ, ןעגעוו טדערעג ןעבָאה עלַא .טדעטש
 רימ עכלעוו ,ןעמזינַאקירעמַא עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 -נעליוו-טינ , גָאז ךיא ,טנערעלעגסיוא גידנעליוו-טינ ךיז ןעבָאה
 טצלירגעג ןַאד זנוא טָאה שידיא רענַאקירעמַא רעד ?ייוו ,"גיד
 ."םענירג , ןעדעי יװ ,ןערעיוא יד ןיא

 -ענ ןהֶא ןוא ןעײטרַאּפ ןהֶא רעהַא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,יד
 רעדָא טייברַא טכוזעג רעדעווטנע ןעבָאה ,ןעלַאעדיא עכילטפַאשלעז
 -וקעג ןענייז סָאװ ,רעבָא יד ; ןעלדעּפ םוצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ייז
 ןעבָאה ,סעיצאזינַאנרא עשיטסילַאעדיא ןופ רעדילגטימ סלַא ןעמ
 ןליפַא ייז ןעבָאה ןעלדעּפ ןענעו .טיײברַא רָאנ ןעניז ןיא םָאהעג
 ,טכַארטענ טינ

 -טימ ַא ןעוועג זיא ,"םלוע םע, קָאשזורק רענליוו םעד ןיא
 א רַאפ טכַאמעג טָאה עניזוק עטריזינַאקירעמַא ןַא ןעמעוו ,דילג
 וצ טמהעשעג ךיז טָאה רע ןעדנואוושרַאפ רע ןיא ,רעלדעּפ
 יו יוזא ;ןעניוא יד ןיא רעדילנטימ ענירעביא יד רַאפ ןעזייוו
 .גנוניטפעשַאב ענידנעטשנאנוא ןא רַאפ ןעמונעג ךיז טלָאװ רע

 טכַארטעג טינ סיוועג ןעבָאה ןעטנַארגימיא עלַאקידַאר יד
 ןעדיא עשיסקָאדָאטרָא עדנעסיוונוא וליפַא רעבָא .ןעלדעּפ ןעגעוו
 יײרעלדעּפ ןעטלַאהעג ךיוא ןעבָאה ןעײטרַאּפ-ןעטנַארגימיא יד ןופ
 ,ןעטײברַא רָאנ ;גנוניטפעשַאב עכילדנעש ַא רַאפ ?עדנַאה ןוא
 -אב ןעוועג זיא סָאד רָאנ !טנעה יד טימ ןעטיײברַא עקַאט ןוא
 .הנויח ףיוא ןענידרַאפ וצ לעטימ ןעכילטנערָא ןא רַאפ טכארט

 יד ראפ טייברַא ןעניפעג וצ טיירטעג טָאה טעטימָאק רעד
 אזַא ְךָאנ םהיא וצ טעדנעװענ ךיז בָאה ךיא ןוא ןעטנַארנימיא
 ןענייז טעטימָאק םעד ןופ רעדילגטימ יד ןעשיווצ ,גנוניטפעשַאב
 א ןעבאה ייז ןופ עכילטע ןוא ןעטנַאקירבַאפ גינייוו םינ ןעוועג
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 -ירבַאפ רעכייר א .ךיז וצ ןעמונענוצ זנוא ןופ ?הֶאצ עסיוועג

 ןופ ירָאטקעפ א טאהעג טָאה ,גרעבלעכַאטש ןעמָאנ ן'טימ טנאק

 קירבַאפ ַא טָאהעג טָאה רעטייווצ א .ןערַאגיצ טרָאס ןעכיוה א

 ךיא .רעטייוו יױזַא ןוא ,סעקלול ןופ רעטירד א ,גייצ-ליּפש ןופ

 ןיא סָאד .קירבַאפ ס'גרעבלעכאטש ףיוא בַאשזד א ןענַארקעג בכָאה

 טסעװ סע טסייה טציא) וינעוע עטפניפ הטואס ףיוא ןעוועג

 -ענקעװַא ךימ טָאה ןעמס .םורב ןוא דנערג ןעשיווצ ,(ייוװדַארב

 ןעהיצסױרַא ,טסייה סָאד ,קַאבַאט "ןעּפירטס , רעלעק ַא ןיא טצעז

 .רעטעלב יד ןופ "סענערָאק , יד

 טייוו טינ ,ןעלױּפ-סיורג ןֹופ ןעוועג ןיילַא זיא גרעבלעכַאטש

 ךילניישרהַאוו רעהירפ רעבָא טָאה רע .ץענערנ ןעשטייד םעד ןופ

 טדערעג טָאה רע םירָאו .אפונ דנַאלשטייד ןיא ץענרע טניואוועג

 טימ ןַאמ רעכילקיד ,רעכיוה ןייק טינ ןעוװעג זיא סָאד .שטייד

 טנַארפ ַא יו טצוּפעגסיוא ןעוועג רעמיא זיא רע .,ןעקַאב עטיור

 ,טוה "יבריוד , רעלעה רענירעדינ ןייז טימ םהיא קנעדענ ךיא ןוא

 קנעדעג ךיא .עדָאס רעד ןיא ןעווענ רעמוז םענעי זיא עכלעוו

 ןוא קָאר א ןהֶא טהעטש רע יװ ,ליומ ןיא ראניצ ַא טימ םהיא

 ןעבעגעג טָאה רע עכלעוו ,ןעטנַארנימיא יירד ,ייווצ יד וצ טדער

 ,ךיז ייב סבַאשזד

 רַאפ סָאװטע ןָאט וצ עקאט טניימ רע זַא ,טלהיפעג בָאה ךיא

 .ןעניז ןיא טינ רע טָאה ,ייז ןעביױרַאב וצ זַא ןוא ןעטנַארנימיא יד

 עכילטע ןעטלאה רָאנ זנוא ןעק רע זַא ,טנָאזעג ןעפָא טָאה רע

 אקירעמא וצ ןעניואווענוצ ?עסיבַא ךיז ןעלעוו רימ זיב ןעכָאװ

 ; גנוניטפעשַאב רעדנַא ןַא סעּפע ןענירק וצ דנַאטשמיא ןייז ןוא

 רָאנ ךיוא ,ןעטנַארגימיא עיינ ןעמהענוצ ךָאנרעד ליוו רע םירָאװ

 וא ,ןהעטשרַאפ וצ ןעוועג טכייל זיא סע .ןעכָאװ עכילטע ףיוא

 "רעלצניק , עכלעזא םירָאװ ,טינ זנוא ןיא ךיז רע טניטיונ ,ןעניטיונ

 רענאקירעמא רעדָא ,ןעשטייד ,עשירייא ןעשיווצ רע טָאה ,רימ יו

 טלהָאצעג זנוא רע טָאה זיירּפ ַא ןוא .ךס א ןעגירק טנעקעג

 -- טייברא ַאזַא רַאפ טלהָאצענ ןעבָאה ןעטנַאקירבַאפ עלַא יו

 זַא ,טסואוועג ךיוא בָאה ךיא  .ךָאו א רעלָאד רעיפ ,יירד

 ןעמוס עשביה טעטימָאק םעד ףיוא ןעטסָאק ךיז טזָאל רע

 טּפיוהרעביא טָאה רע .םהיא ןיא גניטעט רהעז ןזיא רע זַא ןוא
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 -ענ רעבָא ךיז טָאה רע .קורדנייא ןעטכעלש ןייק טכַאמענ טינ
 ןיימ ןיא טסורדעגּפָא ךיז טָאה ןהעזסיוא ןייז ןוא ץלָאטש ןעטלַאה

 -ענ ךיז טָאה רימ ;"ַאושזרוב ןעטכע, ןא ןופ דליב א יװ חומ

 א טלעטשענרָאפ ךיז ךיא בָאה ןעבעל ןעצנַאנ םעד זַא טכוד

 .ס'גרעבלעכַאטש יו טלַאטשעג ַאזט ןיא ַאושזרוב

 ןיב ךיא .ןעמוקעגנָא טינ טכייל רימ ןיא ןעּפירטס סָאד

 ךיא טניז .טייברַא רעשיזיפ וצ ןעווענ טניואווענוצ טינ טושפ

 "עג ,טנעיילעג ,טנערעלעג ךיא בָאה רהָאי ףניפ ןעוועגנ טלַא ןיב

 רימ זיא טיײברַא עכילרעּפרעק עדנוטש עדעי .טנעכערענ ,ןעבירש

 -ענ ןיא סָאװ ,רעטייברא-טימ רעד טינ ןעוו ;רהָאי א ןעווענ

 .רערעווש ךָאנ ןעוועג רימ טלָאװ רימ ןעבעל ןעסעז
 -לעװ ,ןייטשנייױו דרַאנרעב ןעוועג זיא רעניימ ןכש רעזיד

 -אב רעטייברא רעשידיא רעד ןיא טנַאקַאב טוג ץנַאנ זיא רעכ

 .לָאמ ןעטשרע םוצ טנענעגַאב ךיז רימ ןעבָאה ןעטרָאד .גנונעוו

 רעסעדא ןַא .רימ רַאפ רענניא רהָאי סקעז טימ ןעוועג ןזיא רע

 יָאה רימ .רעטוג ַא ,רעכילרהע ןא ,רעשיטַאּפמיס ַא רהעז ,לענניא

 רימ סָאװ ןעכערּפשעג יד ןוא שיסור טדערעג ךיז ןעשיווצ ןעב

 .ביירטראפ-טייצ רעביל ַא ןעוועג רימ רַאפ ןענייז ,טַאהעגנ ןעבָאה

 -עװ טלהעצרעד ןוא םזילַאיצַאס םעד טרהעלקרע םהיא בָאה ךיא

 -וצ ךיז טָאה רע ;ףפמַאק ןערענָאיצולָאװער ןעשיסור םעד ןענ

 טפַאשרַאפ רימ טָאה סָאד ןוא ,סערעטניא ןעפיט ַא טימ טרעהענ

 -עגרַאפ ךיא געלפ,נידנעסעומש ןוא גידנעציז ױזַא .ןענינעגרַאפ

 פעלש ַא געלפ ךיא .עצַארּפ ןיימ ןופ טייקענדונ רעד ןָא ןעס

 ןיימש ַא יוװ ױזַא ,היצ ןעטרעטסיײנַאב ַא טימ "ןערָאק , םעד ןָאט

 םורַא ןעלקיװמורַא ךיז רע טנעלפ טעּפמיא ןופ .שטייב ַא טימ

 -ּפֶא ,"ןערָאק, ַא ךָאנ "ןערָאק , ַא גידנעהיצ יוזַא ןוא ,דנַאה ןיימ

 ןוא ןעלהעצרעד ךיא נעלפ ,טאלב א ךָאנ טאלב א נידנענינייר

 ,ןעפרָאװעג קילב ַא רימ ףיוא טָאה ןַאמרָאפ רעד זיב ןעועקלָאט

 א ןעוועג זיא ,גנולײטּפָא רענעי ןופ ןאמרָאפ רעד ,ןַאמרעה

 .דרעב-ןעקַאב עצרַאװש ,ערעטיש ,עסיורנ טימ "ידוהי ,, רעשטייד

 -לָאהעג ךיוא טָאה סָאד ןוא ;שנעמ רעטונ ַא ןעווענ ךיוא זיא רע

 .טסַאל ןיימ ןערעגנירגרַאפ ןעפ

 -יצ יד טײברַאעג ןעבָאה ןעשזַאטע עטשרעביוא יד ףיוא
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 08 רענערָאבעגדוונ ַא יו

 .סרעקעּפ יד ןוא רעכַאמ-שטנָאב יד ,רעכַאמ-ןערַאג

 קירבַאפ ס'גרעבלעכַאטש ףיוא רעכַאמ-ןערַאניצ יד ןופ רענייא

 -אוועג רעטעּפש ןיא רעכלעוו ,סרעּפמָאנ לעוימעס ןעוועג ןַאד זיא

 רעד ,סנאינוי דיירט רענאקירעמַא יד ןופ רערחיפ טּפיױה רעד ןער

 ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא רעד ןופ טנעדזיערּפ רעכיירסולפנייא

 .ןהעזעג ןַאד םהיא בָאה ךיא זַא ,טינ ביולנ ךיא  .רָאביײל ווָא

 -ַאטע ערעכעה יד ףיוא טנעלפ רעבָא ןייטשנייוו דניירפ ןיימ

 -םָאנ טימ ןיא רע ןוא ,ףליהעג סלַא טייברא עסיוועג ןָאט ןעשז

 .ןעראוועג טנאקאב ןעטרָאד ןע'סרעּפ

 ךיא ןיב ,ןעכָאװ עכילטע יד טגידנעעג ךיז ןעבָאה סע ןעוו

 ןענופעג בָאה ךיא ,ירָאטקעּפ רעדנַא ןַא ןיא טייברא ןעכוז ןעגנַאגעג

 רעד ףיוא ?עסעג ןיילק א ,טירטס רענוה ףיוא ךעלב ייב בַאשזד ַא

 ןעטרָאד ,טירטס ?ענאק ןופ טייוו טינ ,ןואט ןואד ,דייס טסעוו

 ,ןישַאמ א ייב נָאט ןעצנַאג ַא ןהעטש וצ ןעמוקענסיוא רימ זיא

 .ךעלעקשוּפ ענעכעלב ֹוצ ךעלקעד טגעלעגניירַא בָאה ךיא ןיהואוו

 יד ךיז טָאה ,סופ ץטימ ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ,טָארט ןעדעי ןופ

 יד .לעקעד א ןערָאװעג זיא סע ןוא ,ןעניובעגסיוא ךעלב לעקיטש

 ךָאנ ןעוועג ןזיא יז רעבָא ,עטכייל ַא רהעז ןעווענ זיא טײבדַא

 -סָאד-ץלַא יד ;קַאבַאט יד ייב בַאשזד ןיימ יו רעגיליײװגנַאל
 נייפ ,נָאט ןעצנאג א העטש .טעשטומעג ךימ טָאה "טייקניבלעז

 סָאד זיא רימ רַאפ !סופ ן'טימ וצ טערט ןוא ךעלב ךעלקיטש

 .ענרָאטַאק ןעוועג

 נעלפ ךיא ןעטונימ יד ןעלהעצ ךילבעטשכוב נעלפ ךיא
 -דיימ ,סיִאב עגימורַא יד וצ ,סענעצס עגימורַא יד ֹוצ ןעקוקוצ ךיז

 יד ןָאט הערד ַא ךיא נעלפ טונימ יירד רעדָא ייווצ עלַא .,ךעל

 ןעמהענ טנעלפ ןעמ ןעוו ,רענייז ן'פיוא ןָאט וצ קוק א ּפָאק

 ןיא שנעמ רעטסכילקילג רעד ןעוועג ךיא ןיב ,שטנָאל וצ ןעפייפ

 טָאה סע ןעוו ,רהוא סקעז ,רעטעּפש ןוא { ירָאטקעּפ רעצנַאג רעד

 ןייז ךיא געלפ ,םייהַא ןהענ וצ ףיוא ףייפ רעד טרעהרעד ךיז

 רעביא ןהעג געלפ ךיא יו קנעדענ ךיא .החמש ןופ טגערעגפיוא

 -סערַא ןא יוװ ױזַא ;לענַאק רעביא ךָאנרעד ןוא טירטס רעבוה

 .ןעזיירּפש ךיא נעלפ עמרוט ןייז ןופ טיײרפַאב זיא סָאװ ,טנַאט
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 רצ :;טיײברַא רעדנַא ןַא ןעבעגעג רימ ןעמ טָאה לָאמ ןייא

 ַא םימ ןוא עקשוּפ ַא סעּפע ןופ ןעלייט עכילטע ןעלעטשנעמאו

 לעסיבַא טרעדָאפעג ןיוש טָאה סָאד .ןעקירדנעמאזוצ ייז ןישַאמ

 .סערעטניא ןעכילנהעוועגנוא ןַא טימ טייבראעג ךיא בָאה ,לכש

 עזיד רעבָא .טקוקעג טינ טעמב רעגייז ן'פיוא ןיוש בָאה ךיא

 .ןעטלאהעגנָא טינ גנַאל טָאה טייברא

 -עבעל ַא ןהעזעג ךיא בָאה סכַאשזד ענילייווגנַאל עניימ ןיא

 עדעי טלייטוצ עירטסודניא עשיטסילַאטיּפאק יד יו ליּפשייב ןעניד

 ןָאטעג ןענעק לָאז לייט רעדעי זַא ױזַא ,ןעלייט עליפ ףיוא טייברא

 ךיא ;הכאלמ לעב ןייק ןערעדָאפ טינ ןוא ןעמעוו יבַא ןופ ןערעוו

 "ניא ןהִא ,שינַאכעמ ןָאטעג טרעוװו טײברַא אזא יװ ,ןהעזעג בָאה

 ןעטיוט ַא ןיא טלעדנאװרַאפ טרעוו רעטײברַא רעד יו ; סערעט

 רעביא רעכיב ןיא ןעזעלעג רעהירפ בָאה ךיא סָאװ סָאד .נייצעג

 ךיז ףיױא טבעלעגכרוד טציא ךיא בכָאה עימָאנָאקע רעשיטילַאפ

 ךיז ךיא געלפ -- ?!גייצעג רעטיוט ַא ךיא ןיב טא .ןיילַא

 "עג זיא'ס יו טקנוּפ סיוא טמוק סע זא ,טקַאפ רעד ,ןעטכארט

 .טנַאסערעטניא ןעוועג רימ זיא ,ךוב ןיא ןעבירש

 ןיא ןעפױלניירַא רעטײברַא יד ןופ עליפ ןענעלפ שטנָאל וצ

 :ןעסע םוצ סעּפע ןעפיוק ןעטרָאד ןוא יירעקעב רעניאייברעד ַא

 ךיא בָאה ייברעד ,ןָאט ױזַא ךיוא נעלפ ךיא  ,יַאּפ ,קיעק ,סלָאר

 רעד ןעשיווצ ןעגיולפעג ןיא סָאװ ,שילננע יד וצ טרעהעגוצ ךיז

 .רעמָאטסָאק ערהיא ןוא עקרעּפיק-רָאטס

 .יז טגערפ -- 4 סלע טאהוו ---

 .לעדיימ א רהיא טרעפטנע --- ,סלע גניהטַאנ ---

 ןעבילברַאפ רימ ייב ןענייז טרָאװטנַא רעד ןוא ענַארפ יד

 רימ טרָאװטנַא רעד ןזיא לָאמ ןעטשרע םעד םירָאװ ; ןורכז ןיא

 ,ןענַאטשרַאפ רעטרעוװ יד בָאה ךיא .ענדָאמ רהעז ןעמוקעגסיוא

 ?? ךָאנ סָאװ, .טמירקעגרעביא עקרעמערק יד ךיא בָאה ךָאד ןוא

 טשטייטרַאפ סַאּפש ףיוא סָאד ךיא בָאה --- "ךָאנ טינרָאנ , ---

 ,קנַאדעג ןיימ ןיא

 ;לָאמ רענילדנהעצ ןענָאזרעביא סָאד ךיא נעלפ ױזַא ןוא

 ."ךָאנ טינרָאג ?ךָאנ סָאװ;
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 א טימ ןערעװ ןצ טנַאקַאב ןָא טביוה סָאװ ,ןעדעי יװ

 -עג רימ ןעקורדסיוא עשילגנע עליפ ןעבָאה ,ךַארּפש רעדמערפ

 ךיא בָאה קנאדעג ןיא רימ ייב .דליוו ןוא ךילרעכעל ןעגנולק

 -רעו טצעזרעביא סַאּפש ףיוא טרָאװטנַא םעד טימ ענַארפ יד

 .ךילרעט

 ןעגָאזרעביא סָאד געלפ ךיא -- ?! ךָאנ טינרָאנ ? ךָאנ סָאװ,

 ,לעקע ןוא טָאּפש ןופ להיפעג א טימ

 ךיא ,טכַארטראפ סיײברַא רעד ייב ךיז ךיא בָאה לָאמ ןייא

 טנעלפ סָאד .רעט'םולח'רַאפ ַא יו טקוקענ ןוא ןענַאטשעג ןיב

 -רָאפ רעד טָאה רעבָא רעהירפ .טּפָא ץנַאנ ןעפערט רימ טימ

 -רעד דָארג סָאד רע טָאה לָאמ ןעזיד ןוא ,טקרעמַאב טינ סָאד ןַאמ

 םירָאו .ךיוא רעשזדענעמ רעד רָאנ ,ןייֵלַא רע טינ ןוא ,ןהעז

 .ןעמַאזוצ ןעננאגענייבראפ דָארג ןענייז ייז

 ךיא זַא ,תונויער עניימ ןיא טפיטרַאפ ױזַא ןעוועג ןיב ךיא

 ריס ףיוא טָאה ןַאמרָאפ רעד .טקרעמַאב טינ וליפַא ייז בָאה

 ?עכיימש ַא טימ טרהעלקרע טָאה רעשזדענעמ רעד ןוא ןעירשעגנָא

 .ןעטייברא טינ ?יוװ ךיא זא

 .טקעסענ ךימ טָאה ןעמ
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 ססַאז יד -- .ריטרַאװק ענעגייא עטשרע --- .ישזָאל עטשרע
 .שילגנע -- .עילימַאפ

 רעגיליב ַא ןיא ןעוועג זיא ַאקירעמַא ןיא ישזַאל עטשרע ןיימ

 עטייווצ םעד רעטנוא ,"ןעדרַאג-לסעק , ןעגעקטנַא זיוה-גנישזדָאל

 ַא ןיא ןירַא ךיז טעוװעריק רע ואוו טרָאד ,דעטייוװעלע וינעווע

 רעבָא זיא סָאד .ירעפ הטוַאס ןופ טירט עכילטע ,סָאנ רעלָאמש

 -מָאק רעד ןעכלעוו טימ ,רענעלטכַאנ רעניפיולרָאפ ַא רָאנ ןעוועג

 ןענייז רימ ןעוו ,נעט עכילטע ףיוא טנרָאזַאב זנוא טָאה טעט

 .ריטראװק א ןעניפעגנ ךיז ןעלעוו רימ זיב ,ףיש ןופ ּפָארַא

 ןוא ןַאמ רעגנוי א ךָאנ ןעוועג זיא רימ ץוח ַא) זנוא ןופ ריפ
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 ,פערעמיצ םעניילק ןייא ןיא טניטכענענ ןעבָאה (קלָאפ רֶאּפ עננוי ַא
 רֶאֹּפ רעד ייב ןוא ,ףיש רעבלעז רעד ףיוא ןעמוסעג עֶלַא ןענייז רימ

 רהיא ןופ רעטלע ןעוועג זיא רע .,?טַאנָאמ-נינָאה , ןעוועג זיא קלאפ

 .טבילראפ גיניזנהַאו ןוא

 .ןעשנעמ עלעדייא ,עליטש ,עטנענילעטניא ןעוועג ןענייז ייז
 סע ןוא ,טריצַאּפשענמורא טפָא םהיא טימ ךיא בָאה ףיש ן'פיוא
 ןיב רעדורב ןערענניא ַא םענייז טימ זא ,טנייצענסיורא ךיז טָאה
 ןוא .ריטרַאװק ס'עּפסַאק ףיוא ,אנליוו ןיא ןערָאװענ טנַאקַאב ךיא

 רימ ; דָארב ןיא ןערָאװענ טנַאקַאב ךיא ןיב לעקנָא ןַא ןערהיא טימ
 ,עטנַאקַאב עטונ יו טלהיפענ ָאזלַא ךיז ןעבָאה

 םעד טלייטעג זנוא טימ טָאה סָאװ ,רוחב רעטייווצ רעד
 טימ ןיב ךיא .שנעמ רעטנענילעטניא ןא ןעוועג ךיוא זיא ,רעמיצ
 ָאזלַא םהיא בָאה ךיא .ףיש ן'פיוא ןערָאװעג טנַאקַאב ךיוא םהיא
 יו ןערָאװעג ןענייז רימ ןוא ,קלָאפ רֶאַּפ רעד רַאפ טלעטשענרָאפ
 .עילימאפ ןייא

 ןוא ,רימ רַאפ רעטלע לעסיב 8 ןעוועג זיא רוחב רעניזָאד רעד

 זנוא וצ רעטעפ ַא יו טרהיפענפיוא סאּפש ףיוא ךיז טָאה רע

 לעסעבעלאב ןעגנוי םעד ראפ זיא סע רעווש יו גידנעהעז .,ןעמעלַא
 ןעבעגעג םהיא רע טָאה ,יורפ ןייז ןעשוק ןופ ןעטלַאהוצנייַא ךיז

 זנוא לָאז רע ןַא ,טרעדָאפעג רָאנ טָאה רע .וצרעד שינביולרע

 יד ןוא ןעניוא יד ןעכאמוצ ןעלָאז רימ זַא ,לאנניס ַא ןעבעג רעהירפ

 טכַאמעג ןוא ,טמעשעג טשרעוצ ךיז טָאה קלאפ רָאֹּפ יד .,ןערעיוא

 -עלַאב רעד טָאה רעבָא זייווכעלסיב .גַאלשרָאפ םעד ןופ סַאּפש

 ,טומ ןעמוקַאב לעסעב

 .ךָאװ ןייא רָאנ ןעבילברַאפ ןעטרָאד ןענייז רימ

 ןָארנָאמ סנייא רעמונ ףיוא ןעוועג זיא גנוניואוו עטסקענ זיימ
 א סע'סענַאדַאב ייב ,טירטס ןירהטעק רענרָאק ן'פיוא ,טירטס

 א ןעוועג זיא יז .ססאז סעסימ ןעמָאנ ן'טימ הנמלא ןא ,עניזוק
 ייוצ ערהיא טימ טניואועג טָאה יז ןוא עקרעלדעּפ-םָאטסָאק

 ַא ןופ עלעדיימ ַא ןוא ןיינ רהָאי ַא ןופ יִאֹב ַא --- רעדניק עניילק

 טניואועג רהיא ייב ןעבָאה סרעדרָאב סלא ;טכַא רהָאי
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 "דרַאָאב , ףיוא .ןַאמ רהיא טימ רעטכָאט עטאארייהרַאפ ַא ערהיא

 .ןהעצכַא רהָאי ַא ןופ לעדיימ ַא ןענַאטשעגנייַא ךיוא רהיא ייב זיא

 .אקירעמא ןיא ריטרַאװק עטשרע ע'תמא ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 עגירהָאיןהעצכא יד ןוא עלעדיימ יד ןוא עלעגניא רעד

 "יהרַאפ יד .אקירעמַא ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג ןענייז עקרעדרָאב

 --- ןעשַאמַאק ייב רעדיינשוצ ַא -- ןַאמ רהיא ןוא רעטכַאט עטַאר

 עניילק ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ןעוו ןעמוקעג אקירעמַא ןייק ןענייז

 ערעטלע ןַא ס'הנמלא רעד ןעמוק טפָא טנעלפ בוטש ןיא .רעדניק

 .עלעדיימ ַא רערהיא טימ---עטריזינַאקירעמַא ןַא ךיוא---רעטכָאט

 -סיוא רעד טימ .שילגנע סיואכרוד טעמכ טרערעג ייז ןעבָאה עַלַא

 ,ךאווש רהעז טדערעג שידיא ייז ןעבָאה ,ססאז סעסימ ןופ עמַאנ

 "סא רענאקירעמא טימ ןוא ךארּפשסיוא רענאקירעמַא ןַא טימ

 בָאה ךיא ןעוו ,טנעווָא ןא ןיא ,לָאמ ןייא :?יּפשייב םוצ .,ןעקורד

 יז טָאה ,עלעדיימ רעגירהעי-טכַא רעד ,ן'יקעב טימ סַאּפש טכַאמענ

 : טגאזעג רימ וצ

 .ןעכ-ַאל רימ ןעכ-ַאמ טינ טסנעק וד ---

 םעדכָאנ ןעטַאנָאמ עליפ זא ,שימָאק ױזַא ןעוועג סָאד זיא רימ

 .ןעמירקרעביא רעטרעוו עגיזָאד יד רהיא ךיא נעלפ

 וצ טגעלפ ױזַא ןוא .רימ וצ "וד , טגָאזענ רעמיא טָאה יקעב

 .עקרעדרָאב עגירהעיךהעצכַא יד ,"עקשטיער? ןעדייר ךיוא רימ

 רָאנ טינ רעבָא .סַאּפש ןופ לַאװק ַא ןעוועג רימ ראפ זיא ץלַא סָאד

 -עגנאנוא ןַא סָאװ ,סָאד .ערקירּפ ןעוועג רימ זיא סע .סאּפש ןופ

 ןיא ןעוועג שידיא עשיריא-טינ עזיד זיא ,זָאנ ןיא זיא ךורעג רעמענ

 .ןערעיוא עניימ

 רעד ןיא ןַא ,ןהעטשרַאפ וצ ןעבעגענ רימ טָאה "סעסימ, ןיימ

 ןעמעלַא טגָאז ןעמ זא ; "רהיא, ןייק ָאטינ זיא ךארּפש רעשילגנע

 ןהעטשרַאפ וצ שילגנע גונעג טסואוועג ןַאד ןיוש בָאה ךיא ."וד

 ערעגניא רהיא ,סירעה סעסימ רעבָא .טרעקראפ טקנוּפ זיא סע זא

 רהיא ןיא טציטשרעטנוא רהיא טָאה ,רעטכָאט עטַארייהרַאּפ

 .ןעפלָאהעג טינ ןעבָאה תונעט "ענירג, עניימ ןוא ,גנוניימ

 יװ שילגנע רהעמ ךס ַא טדערעג ָאזלַא בוטש ןיא טָאה ןעמ

 .גיטכיוו ןעוועג רימ ראפ זיא סָאד ןוא שידיא

 טימ רָאנ ,טלעג טימ טינ טלהָאצעג ךיא בָאה ישזָאל ןיימ ראפ
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 רעקניליטש ,רעקנינהעש .ַא ,םעס ,?ענניא רעד .סנַאסעל

 טנערעלעג םהיא בָאה ךיא .רעליש ןיימ ןעוועג זיא ,לעקישטיָאב

 טינ ןיילא בָאה ךיא סָאװ) שיאערבעה ןעזעל ןוא שידיא ןעביירש

 רהעמ ךס א טנערעלעגסיוא םהיא ייב ךיז בָאה ךיא .,(טנעקעג

 .שיאערבעה רימ ייב רע יוװ שילגנע

 ןענרעל ןעדנוטש עיירפ יד ןיא ךיא געלפ ןעטַאנָאמ ענעי ןיא

 ַא -- ?רעמערג ס'נָאטלעּפא , ןעמָאנ ןטימ ךוב-רהעל א ןופ שילננע
 עשילגנע יד ןענרעל ןעליו סָאװ ןעשטייד רַאפ ,דנַאב רעקיד

 ךַארּפשסיױא רעד טימ קרעוו עשיטקַארּפ א ןעוועג זיא סע .ךארּפש

 -רעביא טימ ,םיללכ עשיטַאמַארג טימ ,טרָאװ ןעשילגנע ןעדעי ןופ

 .שילגנע ףיוא שטייד ןופ ןוא שטייד ףיוא שילגנע ןופ ןעגנוצעז

 געלפ ךיא ןעו .הדמתה סיורנ טימ טנערעלעג ךוב םעד בָאה ךיא

 ךיז ךיא געלפ ,טרָאװ ַא ןופ ךַארּפשסיױא רעד ןיא רעכיז ןייז טינ

 .ןַאמ רהיא ןצ רעדָא סירעה סעסימ וצ ןעדנעוו

 א .טכַאנ ןוא גָאט טייברַאעג סנעטסיימ ןַאד בָאה ךיא

 ןוא ,ךעלב יד ייב רעדָא קַאבַאט יד ייב ,ירָאטקעפ ןיא גָאט ןעצנאג

 ."רעמערג ס'נָאטלעּפא , ןיימ רעביא --- םייה רעד ןיא ,טנעווַא ןיא
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 --.סבעקס עגידלושנוא--.אנליוו ןופ טכירכאנ עגנירעיורט
 ויש וי; .שטייד ףיוא ןוא שיסור ףיוא גנולמַאזרַאפ עשיטסילַאיצַאס

 ס'גרעבלעכַאטש ןיא טייבראעג בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא

 ןַא ראפ עדער עטשרע ןיימ ןעטלאהענ ךיא בָאה ,קידבַאפ ןעראגיצ

 רעוט רעשיטסילַאיצַאס סלַא ערעירַאק ןיימ ןעביוהעגנָא ןוא םלוע

 ,אקירעמַא ןיא

 לאוש ,רבח רענליוו ןיימ טָאה ,טנעווַא ןע ןיא ,לָאמ ןייא
 סע .אנליוו ןופ סעיינ עגירעיורט ַא ןעבעגעגרעביא רימ ,סענַאדַאב

 ןעמעוו ,שטיווָאניבַאר רבח רעזנוא ןעגעוו טלעדנַאהעגנ ךיז טָאה
 "ראפ יד טימ סעקסיבָא יד ןופ טייצ רעד ןיא טריטסערַא טָאה ןעמ

 ןוא אנליוו ןעזָאלרַאפ טָאה סענַאדַאב עכלעוו בילוצ ,ןעגנוטפאה

 רענליו רעד ןיא ןעסעזעג זיא שטיווָאניבַאר .שזילעוו -- ךיא

 ןיא ."רעמונ ןעטנהעצרעפ, םעד ןיא ,שינננעפעג רעשיטילָאּפ
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 רעטמַאעב א טָאה ,ןהעז ןעמוקענ םהיא זיא רעטומ ןייז ןעוו ,לָאמ

 .ענרָאטַאק ףיוא םהיא טקישראפ ןעמ זא ,טנָאזעג רהיא עמרוט ןופ

 .עיסקעלּפָאּפַא ןופ טיוט ןעלאפעג ךיילנ זיא יורפ עכילקילגנוא יד

 ןעוועג טינ זיא טנַאזעג רהיא טָאה רעטמַאעב רעד סָאװ סָאד

 ; ןעקישראפ םייב ןעטלַאהעג טינרָאנ ןעמ טָאה ןהוז רהיא ; תמא
 ןעזָאלעגסױרַא ןעצנַאנ ןיא םהיא ןעמ טָאה םורַא נעט עכילטע ןיא

 וצ ךיז ידכ ןעניל ַא טגָאזעג טושּפ טָאה קינוָאנישט רעד .יירפ

 רעבָא ןעבָאה ךיא ןוא סענַאדאב .יורפ רעשידיא רעד טימ ןעצייר

 ןעמ טקישראפ ןע'שטיווָאניבַאר זַא ןוא ,תמא זיא סע זַא ,טניימעג

 ןערעוש ַא טכַאמעג טָאה עטכישעג ירד .עגרָאטַאק ףיוא ךילקריוו
 ,זנוא ףיוא קורדנייא

 טפראדענ טָאה ,םורא געט רֶאַּפ ַא ןיא ,גָאטיירפ ןעטסקענ םעד

 -ידיא ןופ נניטימ-ןעסַאמ רעשיטסילַאיצַאס רעטשרע רעד ןעמוקרָאפ

 רימ ןעבָאה ,ןייז טעוװ סָאד גניטימ ַא רַאפ סָאװ .ןעטנארגימיא עש

 ןעדייר טעו סע זַא ,טרעהענ רָאנ ןענָאה ריס .טסואוועג טינ

 ףיוא רענדער עשיטסילאיצַאס ערעדנַא ןוא שיסור ףיוא שטיוועש

 -רעפ רעד ףיוא טרַאװעג רלודעגנוא טימ ןעבָאה רימ .שטייד

 רימ ןענייז ןע'שטיווָאניבַאר ןענעו סעיינ יד בילוצ .גנולמאז

 נניטימ רעד ןוא גנומיטש רעשיטסילאיצַאס לעיצעּפס א ןיא ןעוועג

 ,סערעטניא ןעקיורג-לעיצעּפס א טָאהעג זנוא רַאפ טָאה

 -רעפ עשיטסילַאיצַאס עטייווצ יד ןעוועג סָאד זיא ךילטנענייא

 ןעטלאהעגּפא זיא עטשרע יד .ןעטנארגימיא ערעזנוא רַאפ גנולמַאז

 ַא ןעמוקענרָאפ ןַאד זיא ס .רעהירפ ןעכָאװ רֶאֹּפ ַא טימ ןערָאװעג

 רעקרָאי וינ םעד ןופ "סקַאד , יד ףיוא ןעטייברא סָאװ ,יד ןופ קיירטס

 ןיהַא ןענייז ןעטנארגימיא עשידיא להָאצ עשביה ַא ןוא ,ןעּפַאה

 .ןענאטשראפ טינ ךאפנייא ןעבָאה ייז .?ןעבעקס, ןעגנאנעג

 ןופ דיא רעשיסור רעגנוי ַא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה קרָאי וינ ןיא

 טָאה .שטיווָארימ ןעמָאנ ן'טימ רענָאיצולַאװער ַא ,נרובסרעטעּפ

 ןוא ןעטנארנימיא ערעזנוא ןופ גניטימס ַא ןעפורעגנעמַאזוצ רע

 יד ןזַא ,ןעוועג זיא טאטלוזער רעד . זיא ָאד סָאװ טרהעלקרע ייֵז

 טאה ןַאד ,ןעבעקס וצ טרעהענפיוא לעטש ן'פיוא ןעבָאה ןעדיא

 ןוא ,"ןייארַאפ עדנאגאּפָארּפ ןעשידיא, ַא טריזינַאגרָא שטיווָארימ
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 -עדנַאנַאּפָארּפ רעטשרע רעד ןעמוקרָאפ טפרַאדענ ָאזלַא טָאה טציא

 .ןייארַאפ ןעזיד ןופ גניטימ
 ןוא טהייזצ ןעוװעג קרָאי וינ ןיא ןענייז ןעטנארגימיא יד

 ןוא ךיא בָאה גניטימ ןעטשרע סע'שטיווָארימ ןופ ןוא טײרּפשוצ
 ,גניטימ ןעטייווצ ןעזיד ןענעו .טרעהעג טינ וליפא סענַאדַאב
 ,טסואוורעד אי ךיז רימ ןעבָאה ,רעבָא

 סע .דלודעגנוא טימ טעטראוורע גנולמאזרעפ יד בָאה ךיא

 רענָאיצולָאװער א ואוו ,גניטימ א ףיוא ןייז וצ ןעניוצעג רימ טָאה

 ןעוועג זיא קנאדעניטּפיוה ןיימ רעבָא .שיסור ףיוא ןעדייר טעוו

 ,רהעפעננוא ,ױזַא .ן'שטיווָאניבַאר דובכל גניטימ ן'פיוא ןהענ וצ

 .'סענַאדַאב רַאפ טקירדעגסיוא ךיז ךיא בָאה

 .(ילוי ןעט27 םעד) טנעווַא גָאטיירּפ רעד ןעמוקעג זיא סע

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא יז .גנולמאזרַאפ רעד ףיוא קעװַא ןענייז רימ

 ןענייז ןערהָאי ערעטעּפש ןיא ואוו ,לָאה ַא ,טירטס ןָאטגניװיר 8

 עשיריא ערעזנוא ןופ ןעגניטימ רעטרעדנוה ןערָאװעג ןעטלאהענּפָא

 רעכַאמקוָאלק רעד ןופ ךילכעזטּפױה ,סעיצַאזינַאנרָא רעטײברַא

 .ןָאינוי

 רעטנַאמרעדנעבױא רעד טנעפעעג טָאה גנולמאזרעפ יד

 רהעז ,עגנַאל טימ ,ססואוו ןעלעטימ ןופ ןאמרעננוי ַא ,שטיווָארימ

 רענדער ןעטשרע סלא .דרָאב רעצרַאװש ַא טימ ןוא רָאה עצראווש

 ,רָאה עצרַאוװש טימ ןַאמ םענהעש ,ןעכיוה ַא טלעטשעגרָאפ רע טָאה

 .ןערעינַאמ עשיטארקָאטסירַא טימ ,לעדרעב רעצראווש רעטענ ַא טימ

 רע זא ,טגאזעג ןיוש בָאה ךיא .שטיוועש יענרעס ןעוועג זיא סָאד

 טלהיפעג ךיז טָאה רע זא ןוא רענדער רעדנעצנעלנ ַא ןעוועג זיא

 ,ןעראוועג טקרעמאב ןיוש זיא ךיוא .,ןעכַארּפש עכילטע ןיא יירפ

 רעד ןופ ןערָאטקאדער ייוצ יד ןופ רענייא ןעווענ זיא רע זַא

 רעד ןעוועג זיא רע זא ,ןעניילוצ ךיא לעװ ָאד .,"גנוטייצ-סקלָאפ,

 עשיטסילַאיצַָאס עשטייד יד ףיוא רָאטַאטינַא רעטסניטכיוו

 ףיוא .שילננע ףיוא עדער ַא ןעטלַאה רע טנעלפ טּפָא .ןענניטימ
 טינ לָאמנייק ךָאנ רעהירפ אקירעמַא ןיא רע טָאה רעבָא שיסור

 .שיסור ףיוא ןעטלאהענ רע טָאה ענייז עדער עזיד ןוא } טדערעג

 ךנאנידרעפ ןופ ןידלעה יד ןיא יורפ ןייז זא ,טסאפ רעד





 .(1808 ןוא ןוא 1880 ןיא) שטיוועש ועגרעס
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 ןעלעיצעּפס א ןעבענעגוצ ןָאזרעּפ ןייז טָאה ןַאמָאר ס'לַאסַאל

 ןַא טַאהעג ךיז ןיא טָאה ךַארּפשסיױא עשיסור ןייז .םזיטענגַאמ

 ,םסנעטסגינייוו ,קורדנייא ַאזַא .גנַאלק ןעשיסור ןעשיטַארקָאטסירַא

 םעד טימ טמיטשעג טָאה סָאד ןוא ;טכאמעג זנוא ףיוא יז טָאה

 לייטנא ןעמענ ףמאק-סטייהיירפ ןעשיסור םעד ןיא ןַא ,טקַאפ

 ןופ רעביוצ םעד טרעסערגרַאפ טָאה ץלַא סָאד .,רעדניק עשיצירּפ

 טאהעג ךילקריוו רע טָאה טפארק-רענדער ַא רעבָא ,רעטרעוו ענייז

 זיא סָאד זא ,ןעקנעדענ ןעמ זומ וצרעד .עכילנהעוועגרעסיוא ןַא

 בָאה ךיא סָאװ ,עדער עשיסור עשיטסילַאיצַאס עטשרע יד ןעוועג

 .גניטימ םענעּפָא ןעסיורג א ףיוא טרעהעג זיא סע ןעוו

 .קורדנייַא ןעכילביירשעבנוא ןא טכאמעג רימ ףיוא טָאה רע

 ןיא ןענַאטשעב ,ןעצרוק ןיא ,זיא עדער ןייז ןופ טלאהניא רעד

 : ןעדנעגלַאפ

 ןעגנואווצעג ,ןעדיא עשיסור ,ךייַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעמָארנָאּפ יד,

 עדנעסיוונוא ןופ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז ,םייה עיינ א ןעכוז וצ

 ןעטלָאװ ייז ןעוו .,ןעוט ייז סָאװ טינ ןעהעטשרַאפ עכלעוו ,םירעיוּפ

 טינ ,רעזייה עשידיא טינ ןעלַאפַאב ייז ןעטלָאװ ,ןענַאטשרַאפ אי

 ,וועיק רעדָא ,עטלַאב ,דארגטעוואסילע ןופ רעניואוונייַא עשידיא יד

 ןעטלָאװ ןעטרָאד טא .גרובסרעטעּפ ןיא ץַאלַאּפ ס'רַאצ םעד רָאנ

 עשיטָאּפסעד יד טעטכינרַאפ ןעטלָאװ ייז .םארנַאּפ א טכַאמעג ייז

 ןייז לָאז סָאװ ,גנוריגער ַא טריזינַאגרָא ןעטלָאװ ייז ןוא טפאשרעה

 -רעדירב ףיױא ןוא םייהכיילג ףיוא ,טייהיירפ ףיוא טעדנירנעג

 ".טייקביל

 .טרָאװ ןעדעי ןעגנולשענ ןעבָאה רימ

 ןענַאטשַאב זיא טעטירָאיַאמ יד .טקאּפעג ןעוועג זיא לָאה רעד

 ַא ןעועג רעבָא זיא סע .ןעשנעמ עטנענילעטניא גינייוו ןופ

 ןעבָאה שיסור ןוא .ךיוא רערעהוצ עטנעגילעטניא ?הָאצ עשביה

 סנעטסיימ ןענייז ייז םירָאװ ,עלַא טעמכ ןענַאטשרַאפ סלַאפנעדעי

 ןאוו ,טדעטש עשיסור-םורד ערעדנַא ןוא סעדָא ,וועיק ןופ ןעוועג

 רעד טימ טנאקאב טוג ןעוועג ןַאד ןיוש ןענייז ןעסאמ עשידיא יד

 .ךארּפש רעשיסור

 טסיכרַאנַא רעשטייד רערַאד א טדערעג טָאה ן'שטיוועש ךָאנ

 ןץ'רעזייק ךָאנ ןוא ; רָאטַאטינַא רעגידרעייפ ַא ,רעזייק ןעמָאנ ן'טימ
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 -רעגנוי רערעקיד ,רערעצריק ַא ,טסיכרַאנַא רעשטייד רעטייווצ א ---

 גינייו ךיא בָאה סעדער עשטייד יד .עקלענ ןעמָאנ ן'טימ ,ןַאמ

 ךיא בָאה ,רָאטַאטינא רעדנעמאלפ א זיא רעזייק זַא .ןענַאטשרַאפ

 ךָאנ ,טּפַאכעג בָאה ךיא עכלעוו ,רעטרעוו עגיצניוװ יד ךָאנ טלהיפעג

 .ן'עקלענ ןענאטשראפ ךיא בָאה רענינייוו

154 

 .עטירד א ןוא עטייווצ א -- .עדער עטשרע ןיימ

 טָאה רעדנעציזרָאפ רעד .טנידנעענ ךיז ןעבָאה סעדער יד

 עננוי עכילטע ןוא ,טרָאו סָאד ןענירק ןעק ןעמ זַא ,ןעפורעגסיוא

 ,עמרָאפטַאלּפ רעד וצ ןעפיול ןעמונעג ןעבָאה לָאמַא טימ טייל

 רעד טָאה ןַאד .לעמוט ַא ןערָאװעגנ זיא סע .ןעיירש ןוא ךיז ןערַאּפש

 ןעלָאז גנונדרא ןופ ןעסערעטניא יד ןיא זא ,טרעלקרע רעדנעציזרָאפ

 לָאז ,טרָאװ סָאד טננאלראפ סָאװ רעדעי ןוא ןעצעזסיוא עלַא ךיז

 -ירעג ױזַא ךיז ןעבָאה סָאװ יד ןעבָאה ןַאד .טנַאה יד ןעביוהפיוא

 ןעוועג ןיב ךיא .טרהירענ טינ ךיז רהעמ עמרָאפטַאלּפ רעד וצ ןעס

 ןַאמרעשט רעד .טנַאה יד ןעביוהעגפיוא טָאה סָאװ רעניצנייא רעד

  ,טרָאװ סָאד ןעמוקַאב בָאה ךיא ןוא ,ןעמָאנ ןיימ טגערפעג טָאה

 טלעטשעגרעדינַא ךיז ךיא כָאה ץראה ענידנעּפַאלק ַא טימ

 א ןעוועג ןַאד ןיב ךיא .עמרָאפטַאלּפ רעד וצ ןהענ ןעמונעג ןוא

 יו רענניא ךס א ןהעזענסיוא בָאה ןוא ?'רוחב רעסַאלב ,רערַאד

 ןעמ ןיא דנאלסור ןיא יו יוזא ןוא ; רהָאֹי ניצנַאװצ-ןוא-ייווצ

 םלוע רעזנוא טָאה ,ןענניטימ ֹוצ טניואוועג ןעוועג טינ טּפיוהרעביא

 ןהעזסיוא ןוא רעטלע ןייז ףראד רענדער א זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז

 וצ ןעמענרעטנוא ךיז לָאז ?ַאקשישטלַאמ , אזא זא .רענשזַאו

 ןעמונעגנָא ערנעזעוונַא יד ןופ עליפ ןעכָאה סָאד ,עדער ַא ןעטלאה

 .ריט םוצ ןהענ ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ .הּפצוח קיטש א רַאפ

 טלהיפעג ךיז בָאה ךיא יו ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק רעזעל רעד

 ןעסעזעג ןיב ךיא ןוא רעגנאל ַא ןעוועג רעבָא זיא לַאז רעד .ייברעד

 ריט םוצ געװו רעד זיא ,ָאזלַא .עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ טייוו טינ

 זיא סָאד ; עמרָאפטַאלּפ רעד וצ געוו ןיימ יו רעננעל ךס א ןעוועג
 סױרַא םלוע רעצנאג רעד אמתסמ טגָאװ ,טינ זַא ; קילנ ןיימ ןעוועג
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 יוזא ,ליומ ןיימ ןענעפע וצ טעייּפסאּפ טלָאװ ךיא רעדייא לאז ןופ
 ןענייז עכילטע רָאנ ןעוו ,עמרָאפטַאלּפ יד טכיירגרעד ךיא בָאה רעבָא

 טשרע ןעבָאה ענירעביא יד ;לעוװש טייז רענעי ףיוא ןעוועג ןיוש

 -ראפ ןעמונענ ןעבָאה סָאװ יד ןופ רענייא .ןהענ ןיא ןעטלאהעג

 לואּפ ןעמָאנ ן'טימ ,טנארגימיא ןא ןעוועג זיא לָאה םעד ןעזָאל

 עטסנעהעזעגנָא יד ןופ רענייא ןעוועג ןיוש ןיא רע ,ןַאלּפַאק
 ןופ רענייא ןערָאװעג רע ןזיא ךָאנרעד .ערעזנוא ןעטנַארנימיא

 טלהעצרעד רעטעּפש רימ טָאה רע ןוא ,דניירפ עטסעב עניימ

 .ענעצס רעזיד ןופ ןעטייהלעצנייא

 ןיא טייקטסעפ רעלעיצעּפס א טימ ןעדייר ןעמונעג בָאה ךיא

 א טדערענּפָא בָאה ךיא ןעוו .,ןָאט ןעזייב א טימ ,רעטרעוו עניימ

 עדנעננילק ןיימ טרעהרעד טָאה םלוע רעד ןוא ,רעטרעוו גילדנהעצ

 םָארטש רעכילשנעמ רעד ךיז טָאה ,שיסור עטונ ןוא עמיטש

 רעד וצ ריט רעד ןופ טרעקעגמוא ךיז ןעבָאה רע'מינּפ ,טלעטשענּפָא

 טרעהענוצ ךיז ןוא טקוקעג ,ןענַאטשעג זיא ןעמ ,עמרָאפטַאלּפ

 רעד זא ,קירוצ ןעקור ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה זייווכעלסיב .גירעגיינ

 ןעמ .עוואקישט ןעראוועג זיא ,ןעדייר ױזַא לָאז ?אקשישטלאס ,

 .טצעזענסיוא רעדיוו ךיז טָאה ןעמ ןוא נירעניינ ןעראוועג זיא

 רהעמ ךָאנ ןעמוקַאב ךיא בָאה ,ןהעזרעד סָאד בָאה ךיא ןעוו

 ,רעייפ םעיינ ַא טימ טצעזענטרָאפ בָאה ךיא .טומ

 : ןעדנעגנלָאפ ןיא ןענַאטשאב זיא עדער ןיימ ןופ טלאהניא רעד

 ניסעמסינטלעהראפ זיא סאוו ,דנַאל ַא ןיא ךיז ןעניפעג רימ

 -ראפ טינ רעבָא ןערָאט ריס .םייה עיינ א ָאד ןעכוז רימ .יירפ

 ןעבָאה רימ ןעכלעוו ,ףמאק-סטייהיירפ ןעסיורג םענעי ןָא ןעסעג
 רימ ןעוו טייצ רעד ןיא .םייה רעטלא רעזנוא ןיא ןעזָאלענרעביא

 ,םירבח ערעזנוא ןעטרָאד ןעפמעק ,ןיילא ךיז ןענעוו רָאנ ךיז ןענרָאז

 ,ןעדלעה ערעזנוא ,סעמרוט עשיסור יד ןיא ךיז ןעשטומ ייז רעדָא

 ,.רעריטראמ ערעזנוא

 םייה רעטלַא רעזנוא ןופ ףמאק-סטייהיידפ םעד ןערָאט רימ

 רעבָא ;ןָאט טינ ליפ ןעטייוו ןופ ןענעק ריס .ןעסעגרַאפ טינ

 -ַאב ענילייה ענעי ןעציטש ןעוומס ריס .רימ ןענעק ןעלמַאז טלענ

 זנוא זופ ןערענָאיצולָאװער עשיסור יד ןופ ףסַאק רעד .גנוגעוו
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 ךיז ןערעטַאמ סָאװ ,רעריטרַאמ יד ןָא .ןעצראה ןיא ףיט ןעניל

 .ןעסעגרַאפ טינ רימ ןערָאט ,עגרָאטַאק ףיוא ,ריביס ןיא

 רעשימרוטש ַא ןעכַארבענסױא טָאה ,טנידנעענ בָאה ךיא ןעוו

 .ןערָאװעג ט'רוכש'ראפ טושּפ ןיב ךיא .טנעמסידָאלּפַא

 -קעלָאק ןייק ןוא .ןעוועג טינ ןענייז רענדער ערעדנַא ןייק

 וצ ןעוועג ךָאנ ןַאד זיא םלוע רעד .טכאמענ טינ ןעמ טָאה ןָאש

 סע רעװ ןעטלעז ןוא ,"ןירנ, רהעז ןעוועג ךָאנ זיא ןעמ .םירָא

 .ןעבעל ן'פיוא טנידרַאפ ןוא טײברַאעג טָאה

 ןוא םהיא םורַא .גניטימ םעד ןעסָאלשעג טָאה שטיווָארימ

 "יו טלָאװעג טָאה רעדעי .םלוע ןַא ןעבילקעגמורַא ךיז טָאה רימ

 רעד ןעװעג ןיב ךיא .ןיב ךיא ןענַאװ ןופ ,ןיב ךיא רעוו ןעס

 ."נָאט ןופ דלעה

 -לעזעג ןייז ןענעװו ןענערפ ןעמונעג ן'שטיווָארימ בָאה ךיא

 אדנאגאּפארּפ , טסייה יז זא ,טרהעלקרע רימ טָאה רע ןוא טפַאש

 -ַאיצַָאס ןעטיירּפשראפ וצ זיא קעווצ רהיא זא ןוא ,"ןייאראפ

 .ןעטנַארגימיא עשידיא ירד ןעשיווצ םזיל

 ךיא בָאה -- ןעטנַארגימיא עשיריא רַאפ זיא סָאד ביוא ---

 ןערָאװעג ןעטלַאהעג סעדער יד ןענייז סָאװרַאפ ָאט --- טגערפענ

 ? שטייר ףיוא ןוא שיסור ףיוא

 -- 4 עדער ַא ןעטלַאה ןעמ לָאז ךארּפש ןעד רעכלעוו ףיוא ---

 ןייק טינ סָאד ןעק דיא רעכלעוו -- טָאּפש טימ טגערפעג רע טָאה

 ? שיסור

 -- ,שיסור גינייוו רהעז טהעטשרַאפ עטַאט ןיימ טָא ---

 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה

 ןעוועג זיא שטיווארימ זא ,טנָאזעג ןעביוא ןיוש בָאה ךיא

 טרעטש עשידיא יד ןופ ןעדיא יד טימ זיא רע ;נרובסרעטעּפ ןופ

 טינ שיריא רע טָאה ןיילא .טנאקאב ןעוועג טינ ךעלטדעטש ןוא

 -רַאפ סָאװ ,ןעדיא ַאזַא רע טָאה ;טראוו ןייק ןעדייר טנעקעג

 ,ןעלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז ,שיסור ןייק טינ טהעטש

 זומ ןעדיא רַאפ זַא ,גנוניימ יד טקירדענסיוא בָאה ךיא ןעוו

 ַא ןוא טכַאלוצ ךיז רע טָאה ,שידיא ףיוא סעדער ןעטלַאה ןעמ

 טימ ןעבָאה ,זנוא ןעבעל ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ ראּפ

 שיריא ןיילַא ןעבָאה סאוו ,עכלעזא וליפַא -- טכַאלענטימ םהיא
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 ןע ט? א ה ןענעק שידיא ףיוא לָאז ןעמ זַא .,טונ ץנַאנ טדערעג

 עשיריא יד .שימָאק ןעמוקעגסיוא ייז ייב זיא סָאד ,עדער ַא

 ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,ןושל ַא רַאפ טנעכערראפ ןעוועג זיא ךַארּפש

 זַא ;םָארק רעשידיא א ןיא רעדָא ,רדח ןיא ,בוטש ןיא טדער

 ףיוא ןעטלַאה וצ ןייז ךילנעמ לָאז עדער א יװ ךאז ענשזאוו ַאזַא

 .ןעועג טניואוועג טינ ייז ןענייז קנַאדעג אזַא וצ --- שידיא

 -- 4שיריא ףיוא עדער ַא ןעטלַאה רהיא טעװ ,ונַא ---

 ,ןָאט ןעגיסַאּפש ַא ןיא טנערפעג ךימ שטיווארימ טָאה

 טימ טרעפטנעענּפָא ךיא בָאה -- ? טינ סָאװרַאפ ןוא ---

 ,.סעדריטס טימ ןוא ץלָאטש

 -אּפָארּפ רעד טָאה ,טסנרע ןיא יו סַאּפש ןיא רהעמ ,ץרוק

 נָאטיײרפ ןעטסקענ םעד רַאפ לָאה ַא ןעמונעג ןייאראפ עדנאג

 -לאה ןעפורּפ לָאז ךיא זַא ,טכַאמענּפָא טָאה ןעמ ןוא דנעווא

 ,םזילַאיצַאס רעביא עדער עשידיא ַא ןעט

 -ייא עניימ רַאפ .טגיטרעפעג ךיז ךיא בָאה ךָאו עצנַאנ יד

 ףיוא "סליב-דנעה, ןעקורד ןעזָאלעג ךיא בָאה טנעס עכילטע ענעג

 טלייטוצ ייז ןעבָאה ןייטשנייוו דרַאנרעב ןוא ךיא ןוא ,שידיא

 .ןעסַאנ עשידיא יד ףיוא

 -יילק ַא ןיא ,ילוי ןעט26 םעד ןעמוקענרָאפ זיא גניטימ רעד

 עטס טסיא 628 ןיא ,ןולַאס-ריב ןעשטייד א רעטניה ,לָאה םענ

 ,טירטס

 זַא ,טינ ביולנ ךיא רעבָא ;טקַאּפענ ןעוועג זיא לַאז רעד

 ןעזיד רַאפ .ןעשנעמ טרעדנוה ריפ יו רהעמ ןעוועגנ ןענייז ןעטרָאד

 ןעוועג זיא סָאד ; רושטקעל עטשרע ןיימ ןעטלַאהעג ךיא בָאה םלוע

 -ענ זיא סע ןעו זיא סָאװ ,עדער עשיטסילַאיצַאס עטשרע יד

 .אקירעמא ןיא שידיא ףיוא ןעראוועגנ ןעטלַאה

 -ָאעט טרעוו-רהעמ , סע'סקראמ לראק טרהעלקרע בָאה ךיא

 ןעכילריטַאנ ןעגעו ןוא ףמַאקךעסַאלק ןופ עירָאעט יד ,"?עיר

 טדערעג בָאה ךיא .םזילאיצַאס וצ םזילאטיּפַאק ןופ גנַאגרעביא

 טרעידעג טָאה רושטקעל יד .שידיא עטסכאפנייא יד ףיוא

 .ןערנוטש ייווצ ןופ טנעהָאנ
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 ךָאנ ןעטלַאה ןעטעבעג ךימ שטיווארימ טָאה ,טאטלוזער סלַא
 זיא רושטסעל עטסקענ יד .םלוע ןערעסערג ַא רַאפ ,רושטקעל א

 רימ ייב זיא רעמונ רעד .טירטס קלָאפָאס ןיא ואוו ץעגרע ןעוועג

 -ּפִא ,ןעלַאז ייווצ ןעווענ ןענייז סָאד .ןעבילברַאפ טינ ןורכז ןיא

 -נאנאפ ךיז ןענעק סָאװ ןעריט) ?סרָאָאד גנידיילס , טימ טלייטעג

 יר ןופ ןוא ,טקורעגרעדנַאנַאפ ןעריט יד טָאה ןעמ .(ןעקוררעד
 ;טקאּפעגרעביא ןעוועג זיא סע .רענייא ןעראוועג זיא ןעלאז ייווצ

 -עג זיא דוַארק רעטכידעג ַא ןוא ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז סטיס עלַא

 ןיא ןיליירפ ַא ייז ןעשיווצ ,רערעהוצ יד ןופ עכילטע .,ןענַאטש

 .שיט 86 ףיוא ןענַאטשעג ןענייז ,ענסנעּפ ַא

 טָאה ןעמ ;ןעדנוטש ןעבלאהרעדנַא טדערענּפָא בָאה ךיא

 ךיא בָאה ךָאנרעד ןוא ,טונימ ןהעצפופ ףיוא ?סעסיר, א טכאמעג

 "עג רימ ןעמ טָאה ןַאד .ןעדנוטש ןעבלאהרעדנַא טדערעג רעדיוו

 .טרעפטנעעג בָאה ךיא ןוא ןעגַארפ טלעטש

 .1882 ,טסונוא ןעטירד םעד ןעמוקענרָאפ זיא רושטקעל עזיד

 ,ןיימעגלא ןיא רָאנ טקנעדעג רעטעּפש ךיא בָאה טלאהניא רהיא

 -אּפארּפ םעד ןופ רעטערקעס רעד ,ראגדלאנ רעבָא .ךילטייד טינ

 ,ןעטייהלעצנייא עלא טימ טקנעדעג רהיא טָאה ,ןייאראפ עדנאג

 רהיא ןָא טרעניארע ךימ רע טָאה רעטעּפש רהָאי גיסיירד טימ ןוא

 .ףירב ַא ךרוד

 רעייפ רהעמ טָאה סָאװ ,יִאב ַא ןופ עדער ַא ןעוועג זיא סָאד

 יד זַא ןעירשעג ,ליּפשייב םוצ ,בָאה ךיא .לכש ןעשיטקַארּפ יו

 סנעזייא טימ וינעוע רעטפניפ רעד ףיוא ןהעג ןעזומ רעטײברַא

 ,רעמיטכייר יד טימ ןעצַאלַאּפ יד ןעמהענוצ ןוא קעה טימ ןוא

 -ענ ךיא בָאה ןערענָאילימ יד .םוטנענייא רעייז זיא ץלַא םירָאװ

 ,עדער עשירַאנ ַא ןעועג זיא סע .תוללק רענליוו טימ ןעטלָאש

 ןעטלַאהעג טָאה סָאװ ,רעניצנייא רעד ןעוועג טינ ןיב ךיא רעבָא

 ערעטלע ןוא ערעטלעקיוװטנע .ןעטייצ ענעי ןיא סעדער עכלעזַא

 "תומכח , ערענָאיצולאווער עכלעזא ןענָאז ןענעלפ ךיא יוװ ןעשנעמ

 רעדָא ,ןעטסיכרַאנַא יד ןופ רערהיפ יד .ערעסערג ךָאנ ןוא

 ,ןעפורעג ךיז ןעבָאה ייז יו ,"ןערענָאיצולָאװערדלַאיצַאס

 רַאפ טָאנָאמ רָאּפ ַא ןוא .ןעדייר יױױזַא רעמיא ןענעלפ

 ןעבָאה ,קורד םוצ טגיטרעפענוצ ןערעוו תורוש עזיד ןעוו ,טייצ רעד
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 אזא טקנוּפ ןעטלאהעג ןעטסינומָאק רעקרָאי וינ ןופ רערהיפ

 עכלעזַא טקנוּפ ןעבירשעגנ ןוא --- ערעשירַאנ ךָאנ --- סעדער טרָאס

 .רעטייברא רָאפ עשידיא ןופ קיירטס א וצ נוצעב ןיא ןעלקיטרא

4 

 .שרעדנַא ץלַא -- .םייחַא ףירב -- .שינעקנעב --- .טייקדמערפ
 ."ךיא , רעיינ א -- .טלעוו עסיורג א ,טלעוו עיינ ַא --

 רעדעי .שינעקנעב ןופ ןעטונימ עליפ ןעוועג ןענייז סע

 רעבָא בָאה ךיא .,טייצ עטשרע יד םייהַא טקנעב טנַארנימיא

 רעכילטינשכרוד רעד יו רהעמ ןעטילעג גנוהיצאב רעזיד ןיא

 סעּפע ןהעז םולח ןיא ךיא געלפ טכַאנ עדעי טעמכ ,"רענירג,

 ,רעטומ ןיימ ,רעטָאפ ןיימ : אנליו ןופ ןעשנעמ ןעטנעהַאנ ַא

 -ניק ערעייז ,רעטעפ ןיימ ,ן'עמהומ ןיימ ,לרעדורב ןעגיצנייא ןיימ

 ןע'םולח רימ ךיז טגעלפ לָאמא .עטנאקאב ,םירבח עניימ ,רעד

 טגעלפ ץראה יד ,אנליוו ןעוועג רעבָא ןיא רקיע רעד שזילעוו

 ,ןעגָאנ ןוא ןעגָאנ

 ןעוװענ טשרעוצ אקירעמא ריס זיא שינעקנעב רעזיד בילוצ

 ןעװעג רימ זיא ,טנעגענַאב בָאה ךיא סָאװ ,ךַאז עדעי .ביל טינ

 ,םהענעגנַאנוא

 בָאה ךיא סָאװ ,שידיא יד יו ןהעזענ ןיוש טָאה רעזעל רעד

 -ענ רימ טָאה ,רעדניק ענערָאבעגירענאקירעמא ןופ טרעהענ

 ןיא טלהיפענ ךיא בָאה עבלעז סָאד ,ןערעיוא יד ןיא טצלירג

 -- ןעטנארגימיא ?עטנירגענסיוא יד ןופ שידיא יד וצ נוצאב

 ןושל רעייז עכלעוו טימ ,רעטרעוו ןוא ןעקורדסיוא עשילננע יד וצ

 עזַארפ אזא ןערעה געלפ ךיא ןעו .טעװעקיּפעגנָא ןעוועג זיא

 יד טימ ןעצירק טינ רעיש ךיא נעלפ ,"ןעבעל ַא טכַאמ רע , יו

 םעד ךיוא ןוא קורדסיוא ןעזיד לעיצעּפס קנעדענ ךיא ,ןחייצ

 יד טנייה .?ראלַאד דנעזיוט ןהעצ טרעו זיא רע, קורדסיוא

 ...!/סָאטײטַאּפ , יד טימ "סגניליס , יד טימ "סערניוו,

 רעדנעהילג אזא וצ .ןעציה עטכער יד ןיא ןעוועג זיא סע
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 יילושזד ןיא זיא טפול רעקרָאי וינ יד יו טפול רערעווש ןוא

 .טניואוועג ןעוועג םינ ךיא ןיב ,טסונוא ןיא רעדָא

 טינ ךָאנ קרָאי וינ ןיא ןענייז סעדייבעג עכיוה רהעז ןייק

 טכא ןופ ןעוועג ,טנַאזעג ןיוש יוװ ,זיא זיוה עטסכעה יד .,ןעוועג

 יו רעלהיק ןוא רעניטפול ךס א ןעוועג זיא טדָאטש יד .שזאטע

 ןופ רוטַארעּפמעט רעד טימ ךיילנראפ ןיא רעבָא ,טציא זיא יז

 .ךילגערטרענוא ןעוועג ָאד ץיה יד זיא ץַאלּפ-סטרובעג ןיימ

 טימ טשימעננעמַאזוצ ךיז ןעבָאה ןעדייל עכילרעּפרעק עניימ

 רעד סָאװ קורדנייא ןעמהענעגנאנוא םעד טימ ןוא שינעקנעב ןיימ

 עכילטע טימ ,טציא .טכאמענ רימ ףיוא טָאה ןעבעל רענאקירעמַא

 ,ןעציה יד ןעמוק סע ןעו ,רעטעּפש רהֶאי ניצרעפ ןוא

 ןיימ ןָא טּפָא ךיז ךיא ןָאמרעד ,טסונוא רעדָא יַאלושזד ןיא

 ןיא טבעל טימענ רערעווש רענעי ןוא ,דנַאטשוצ ןענידסלָאמאד

 .נָאטהעװ ןעפראש א טימ ףיוא רימ

 ,סטעפראק טימ סמור עכילטע) גנוניואוו סע'סאז סעסימ
 ךס א ןעוועג ןיא (רָאלרַאּפ ןיא ?עבעמ ענהעש טימ ,הטָאלקדליוא

 ןיא ןעווענ טלָאװ עילימאפ ַאזַא ןופ ננוניואוו יד יו רעכייר

 -עמַא יד ןעוועג ניסעמסינטלעהראפ ןענייז יוזא ןוא .דנאלסור

 טָאה רעטייברא סאלק רערעסעב רעד .,ןיימענלא ןיא תוריד רענאקיר

 אנליוו ןיא יו יוזא ,טסייה סָאד ; סאז סעסימ יװ יוזא טניואוועגנ

 טָאה ץְלַא סָאד רעבָא .עילימַאפ עשיטַאבעלַאב עכילנעמראפ א

 ןיא יו רעסעב ךיז ט ב על ָאד זא .טאהענ טינ ןח ןייק רימ ייב

 ןיק לעבעמ יד זיא סעּפע .טלהיפענ טינ ךיא בָאה ,דנַאלסור

 רָאיװאק ןייק (טעּפרַאק) "רָאיװַאק , רעד ןוא ,ןעוועג טינ לעבעמ
 רענאקירעמא יד זַא ,טכודעג ןאד ךיז טָאה ריס יו טקנוּפ ;טינ

 ,טינ סעקרענוא ןייק סעקרענוא יד ;טינ לעּפע ןייק ןענייז לעּפע

 נעלפ ךיא סָאװ ,ןעידָאלעמ יד ןופ .טינ םינוננ ןייק םינוגנ יד ןוא

 ןעכוזַאב ןענעלפ עכלעוו ךַאלדיימ יד ןופ רעדָא ,סָאנ ן'פיוא ןערעה

 .טלעקעעג רימ טָאה ,רעטכָאט סע'סאז םעטימ

 טינ ךיז בָאה ךיא .תולינמ עננאל ןעביירש ךיא נעלפ םייהא

 טייברא ןייס ;ןעטעלנרַאפ טפורפענ ץלַא בָאה ךיא .טנַאלקַאב
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 ךיז ךיא בָאה אקירעמַא וצ ןעלהיפענ עניימ ןוא קירבאפ רעד ףיוא

 בָאה ךיא ;ןעברַאפ עטסנהעש יד ןיא ןעלעטשוצרָאפ טערַאטסענ

 .ץראה סָאד ןעסעּפָא ךיז ןעלָאז ןערעטלע עניימ זַא ,טלָאװעג טינ

 ךיא !םײהַא ןעביירש וצ ןעוועג זיא סע םענעגנַא יו ,ךַא

 יז געלפ ךיא .רעננעל סָאװ ןוא רעטּפָא סָאװ ןעבירשעג בָאה

 רענַאקירעמַא םעד ןעביײושַאב ,ןעקורדנייא עניימ ןעבענרעביא

 ,ןעבעל

 טפורּפעג בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד

 לָאמ ןייק ךיא בָאה שזילעוו זיב .שידיא ףיוא ןעביירשאב סעּפע

 ךיז ךיא בָאה שזילעוו ןופ ;ןעבירשענ טינ ףירב ןעשידיא ןייק

 יריסַאנ ,שידיא ףיוא ןוא ,ןערעטלע עניימ טימ טרידנָאּפסערָאק

 ייז ךיא בָאה ,קרָאי וינ ןופ יו ףירב עגנַאֿל עכלעזא רעבָא ;ךיל

 ,טקישעג טינ לָאמנייק ןעטרָאד ןופ

 טקנעבעג קרַאטש ךיוא ךיא בָאה שזילעוו ןיא גידנעייז

 רהָאי רַאּפ עטשרע יד ןיא יו קרַאטש ױזַא טינ טייוו רעבָא ,םייהַא

 .ַאקירעמַא ןיא ןעבעל ןיימ ןופ

 ןענניז טייהרעליטש ךיא געלפ ,סָאג ן'רעביא גידנעהעג ,טפָא

 .רעטָאפ ןיימ ןופ ןערעה געלפ ךיא סָאװ םינוננ יד ןופ םענייא

 ריל-סקלָאפ עשיסור ַא ןעגניז ךיז רַאפ ךיא געלפ ,טינ זא רעדָא

 -רערהעל רענליוו םעד ןיא טנערעלענ זנוא טָאה ןעמ סָאװ ,יד ןופ

 -עקצַאי רָאטקָאד ןעכלעוו ,ןוננ ןעסיוועג ַא רעדָא ,טוטיטסניא

 .ָאנאיּפ רהיא ףיוא ןעליּפש טנעלפ רעטכָאט ערעטלע סע'שטיוו

 רעד טימ יא ןעגנורדעגכרוד ןענייז רעדיל-סקלָאֿפ עשיסור יד

 ןוא רעדלעפ עטיירב ןופ לחיפענ א טימ יא ,טעמוא ןופ עיזעאּפ

 ןעוועג ייז ןענייז טכַארּפ רעטלעּפָאד רעזיד טימ ןוא ; ןעלמיה עכיוה

 "עֶאּפ רעייז טָאה טציא ןוא .,ןעצראה ןיימ ןיא טלעצרָאװעגנייַא

 ןעכילטפַאשנעדייל א המשנ רעדנעקנעב ןיימ ןיא טעמוא רעשיט

 .ןענופעג גנאלקּפָא

 םינ ןענייז ,ןעגניז טנעלפ רעטָאפ ןיימ סָאװ ,ןעידָאלעמ יד

 עיזעָאּפ יד טנָאמראפ טינ ןעבָאה ייז ,םינוגנ-סקלָאפ ןייק ןעווענ

 רעבָא ןעבָאה ייז ; רעדיל-פרָאד עשיסור יד ןופ טייקטיירב יד ןוא

 עלא יװ ןעװעג רערעייט רימ זיא עכלעוו ,הלעמ ַא טאהענ

 .םינוגנ ס'נעטַאט ןיימ ןעוועג ןענייז ייז :קיזומ ןופ ןערעביוצ
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 ךיז טָאה ריס .רעדיוורעד ןוא דמערפ ןעווענ רימ זיא ץלַא

 ץנאג ןיא יו ,םייה רעד ןיא יו שרעדנַא ָאד זיא ץלא זא ,טכודעג

 .טלעוו רעצנאנ רעד ףיוא יו ,אּפָארייא

 ,ןעכאז עגילהעצנוא -- שרעדנא ןעוועג ךילקריוו זיא סעליפ

 ןוא -- ריס ףיוא טָאה סָאד ןוא .ןעקאמשענ ,ןעפירנאב ,םיגהנמ

 זא קורדנייַא םעד טכאמעג -- ןעטנארנימיא ערעדנא עלא ףיוא

 .שרעדנַא זיא ץל א

 טקנירט רענאקירעמַא ןא יו ןהעזענ ?יּפשייב םוצ ,בָאה ךיא

 לעסיבא ןיירא רהיא ןיא רע טסינ ,סייה וצ זיא עפאק יד ; עפאק

 .רעטייוו טקנירט ןוא ,רעסַאװ עטלַאק

 טיורב טסע רענַאקירעמַא ןַא יוװ ןהעז לָאמַא געלפ ךיא רעדָא

 וצ רעטוּפ לעקיטש יד טָאטשנא : זנוא ייב יוװ טינרָאנ ,רעטוּפ טימ

 ןפיוא ףיורַא יז רע טנייל טיורב ןפיוא ןערימש

 ,ליומ ןיא ןיירא טיורב יד רע טמענ יוזא ןוא טיורב

 ,רעטוּפ ךעלקיטש יד ,עפאק רעד ןיא רעסַאװ עניזָאד יד טָא

 ,טירטס רעטסעה טימ ,"ןיאמ רעווענ , םעד טימ ?טיירדללַא , רעד

 קלָאפָאס טימ ,"טירטס-רתסא, יו ןעגנולקעג רימ טָאה עכלעוו

 גיסע, רעד טימ ,"טירטס קפס , ןעפור ןעדיא עכלעוו ,טירטס

 טימ ,ןעציה עכילקערש יד טימ ,טירטס סקעסע טָאטשנָא ,"טירטס

 טימ טָאה ןעמ סָאו זיײַא רעקיטש עגיטנַאק-ריפ עסיורנ יד

 : יירשענ ןעבָארג םעד טימס ,רעזייה יד ןיא טּפעלשעג ןעגנַאװצ

 רעטרעדנוה ןוא סָאד -- ?טיילדזייא , יד ןופ ?! סייא ! סייא,

 ןערעטנָאלּפ וצ ןערעהפיוא טינ רימ ךיז ןענעלפ ןעכַאז ערעדנַא

 .טימעג ןעדנעקנעב ,ןערעווש ןיימ ןיא

 ,טנארנימיא ןַא רערעזנוא אקירעמא ןייק טמוק סע ןעוו ,טנייה

 ןיא טלעוו עשידיא עניזָאד יד .טלעוו עשידיא עסיורנ ַא רע טניפעגנ

 .רמערפ םהיא ןענייז סָאװ ,ןעבראפ ןוא ןעכירטש טימ לופ עקַאט

 ,רעשיסור רעטנירגעגסיוא רעד .,עשידיא א טרָאפ רעבא זיא יז

 יו יוזא דיא ַא זיא דיא רעשינעמור רעדָא רעשיצילַאנ ,רעשיליוּפ

 ,טניואווענוצ לענש ןעטנירגעגסיוא םעד וצ טרעוו רע ,רענירג רעד

 ,אקירעמַא ֹוצ --- םהיא ךרוד ןוא

 עליפ טימ ןוא רעטרעו עשידיא רענאקירעמא עליפ טימ

 טנארגימיא רעשידיא רעניטנייה רעד זיא םינהנמ עשינאקירעמַא
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 ,ןעגנוטייצ ןופ רעדָא ףירב ןופ --- םייהרעד ןופ טנאקאב ראגָאז

 .אקירעמא ןופ ןעמוק סָאװ טסעג ןופ רעדָא

 א ןוא ,ןעדיא נינייו ץנַאנ ןענופעג ָאד ןעבָאה רעבָא רימ

 ןעגעוו רימ ןעבָאה םייהרעד ןיא .עלעטלעוו עשידיא עניילק ץנַאנ

 ןופ להיפענ רעזנוא .טסואועג טינראג טולָאסבא אקירעמא

 ךס ַא -- טנעלע רעזנוא ,רעפיט ליפ ןעווענ זיא טייקדמערפ

 .רעפראש

 -ַאה רעיפלעדאליפ םעד ןיא ןהעזרעד בָאה ךיא סָאװ ,ץַאק יד

 רעגידעבעל ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא ,ףיש ןופ ּפָארַא ןיב ךיא ןעוו ,ןעפ

 ,אנליוו יו ,טלעו רעבלעז רעד וצ טרעהענ אקירעמַא ןַא ,זייווַאב

 רעבָא בָאה ךיא ןעוו .ןילרעב יו ,נרעבמעל יװ ,גרובסרעטעּפ יו

 ןעטַאנָאמ עטשרע יד ןיא ,אקירעמַא טימ ןערעוו טנַאקַאב ןעמונעג

 רעטרעקרַאפ ַא ןעסקַאװעג רימ ןיא זיא ,רהיא ןיא ןעבעל ןיימ ןופ

 ,טלעוו רעדנַא ןַא רָאנ זיא סע זא ,טכודעג ךיז טָאה רימ : קורדנייא

 ! רעטרעוו יד ןופ ןיז ןעכילבעטשכוב םעד ןיא -- טלעוו עיינ ַא

 -פערקעג רעבָא ךימ טָאה יז .םהענעגנאנוא ןעוועגנ רימ זיא יז

 -שירפ ַא ןופ חיר רעטנוזעג ,רעקרַאטש רעד יוװ ױזַא -- ךיוא טניט

 .רלעפ ןעטרעקַאעג

 רהעמ גָאט ןייא ןיא טבעל אקירעמא זא ,טכודעג ךיז טָאה רימ

 .ןהעצ ןיא דנַאלסור יוװ

 .טייקגירעגיינ ןיימ ןעדנוצעג ,טריגירטניא ךימ טָאה אקירעמַא

 ןַא ,רעמיטכייר עדנעשַאררעביא ךיז םורַא ןהעזעג בָאה ךיא

 עטיירב ,טסייניסגנומהענרעטנוא ןוא טייקניטעט עדנעשַאררעביא

 ןעטנַאסערעטניא ןוא ןעכילצונ ַא ןערהיפ וצ ףיוא ןעטכיזסיוא

 .ןעבעל

 -ייקכילגעמ עטקנערשַאבנוא ןופ דנַאל יד, קורדסיוא םעד ןופ

 עזַארפ רעד ןופ ןיז םעד .טסואוועג טינ ןַאד ךָאנ ךיא בָאה "ןעט

 אקירעמַא וצ גוצַאב ןיא סָאד טלהיפעג --- טלהיפעג רענָא ךיא בָאה

 .טרפב טפנוקוצ רענענייא ןיימ וצ גוצאב ןיא ןוא ??כב

 ןֵא ךיוא ךיא רעוװ ,גידנעליוו-טינ ,זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ

 .רערעדנַא
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 ךיא ןוא ,קורדנייא םעיינ ַא טכַארבעג טָאה טונימ עדעי טעמכ
 וצ ,טקוקַאב ץלַא בָאה ךיא .,טשרוד טימ ןעמונעגפיוא םהיא בָאה
 -ַּפִא יא ךימ טָאה ץלא ןוא ,טעטכַאבָאעב ץלַא ,טרעהעגוצ ךיז ץלַא
 ןיימ וצ טפיג ןעטָאשענוצ יא ;ךיז וצ ןעפורעג יא ,ןעסיוטשעג
 .ןעגנוגָאזוצ טימ טציירעג ךימ יא ,העוו-םייה

 -ראוורענוא רעד ,רערושטקעל ןוא רענדער סלַא גלָאפרע ןיימ
 זַא ,להיפעג רענידגנילצולּפ רעד ,ןעטנעמסידָאלּפַא ןופ םעט רעטעט
 יד .ןעּכױזַאב ךימ טָאה סָאד --- ,ךימ ןענעק ןעשנעמ רעטנעזיוס
 טָאה ןעצרעמש עניטסיינ ערעדנַא ענעדישרַאפ עניימ ןוא שינעקנעב
 ,טרעדנילעג טינ רעבָא סָאד

 טְליפעגנָא ןעטַאנָאמ ענעי ךימ טָאה רוטַאנ עניהורנוא ןיימ
 .נונעת טימ יא ,םירוסי טימ יא

 "ךיא , םענעגייא ןיימ בָאה ךיא ןעוו ,ןעטונימ ןעוועג ןענייז סע

 .טנעקרעד טינ

 ס'נַָאטלעּפּפא , ףיוא ןעדנוטש עליפ טכַארברַאפ ץלַא בָאה ךיא
 יב ןעננערבראפ דנעווַא ןַא ךיא נעלפ רעבָא טפָא ."רעממערג
 טנעלפ טפָא .ןעטסיכרַאנַא עשטיײד יד ייב רעדָא טיילסדנַאל עניימ
 יד וצ ןהעגקעװַא ןעמַאזוצ ןעגעלפ רימ ןוא ,סענאדאב ןעמוק רימ וצ
 .ןעסָאנעג עשטייד

 טלַאטשעג ןיא רָאפ רימ ךיז ןעלעטש ןעטַאנָאמ עכילטע עזיר
 ןופ גידנעזיירּפש ,ןהענכרוד געלפ ךיא עכלעוו ךרוד ,ןעסַאנ יד ןופ
 רעבוה .ססָאז סעסימ ייב ישזַאל ןיימ וצ ירָאטקעּפ-ךעלב רעד
 טטָאמ ,טירטס הטעבַאזילע ,יעװדָארב רעביא ,טירטס לענַאק ,טירטס
 רענרָאק ,טירטס ןירהטעק זיב ירעוַאב רעד רעביא ןַאד ,טירטס
 ,ןָארנָאמ

 ,טטָאמ ןעבעל ?לענאק ףיוא ירעקיעב רעסיוועג ַא ףיוא ןיַאס רעד
 --- ירעוַאב רעד ןופ סרַאס-סרָאה יד ןוא יעודָארב ןופ ןעסובינמָא יד
 ןעשינעקנעב יד ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו רעמיא ךיא העזרעד סָאד
 ,ץרַאה ןיימ טליפעגנָא ןַאד ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנובערטש ןוא



 .לעטיּפַאק רעטפניפ

 .ןעטייקילנעזרעּפ ןוא ןעּפורנ

1 

 .לַאקָאב --- .ענומָאק רענליוו יד

 -טע ןופ ריטרַאוװק ַא ףיוא טצעזַאב ךיז טָאה עּפורנ רענליוו יד

 -עג ןעבָאה ייז .דנערג ןעבעל ,טירטפ סקעסע 48 ןיא ,סמור עכיל

 ןעוועג זיא ענומָאק רעד ןופ רערהיפ רעד .שיטסינומָאק טכע טבעל

 .רעקאנעמ

 יד ןערהיפ ןוא בוטש ןיא ןייז טנעלפ ןעיורפ יד ןופ ענייא

 -ייברא ןהעג ןעגעלפ רעדילנטימ ענירעביא יד ; טייקשיטאבעלַאב

 -ראפ טָאה ןעמ סָאװ ץלַא ןוא ; סירָאטקעּפ ענעדישראפ ןיא ןעט

 .עסַאק רענײמעגלַא רעד ןיא ןעבענענּפָא ןעמ טָאה טניד

 -טַאד ,רעכַאמקוָאלק ייווצ ןעוועג ןענייז רעדילנטימ יד ןעשיווצ

 ץנַאג טנידרַאפ ָאד ןעבָאה עכלעוו ,םייה רעד ןופ רעדיינש עקס

 רעד ןעבענעגקעװַא ץֵלַא סָאד ייז ןעבָאה -- ,סעשזדייוו עסיורג

 תמא ןא ןעוועג זיא רעדילנטימ יד ןעשיווצ ?היפעג רעד ענומָאק

 .רעכילצרעה ַא ,רעשיטסינומָאק

 רעבא רהיא געלפ ךיא .טניואוועג טינ ענומָאק רעד ןיא בָאה ךיא

 רעד ןיא בַאשזד ןיימ ןערָאלרַאפ בָאה ךיא ןעוו ןוא .ןעכוזַאב טפָא

 ןיא ןעניואוו וצ ןעדַאלעננייא ךימ רעקאנעמ טָאה ,ירָאטקעפ-ךעלב

 .טייצ רעסיוועג ַא ףיוא טסַאנ סלַא ענומָאק רעד

 ןעגעלפ סע ואוו ,טקנוּפ-לעטימ א ןעוועג זיא ריטרַאוװק רעייז

 -ילנטימ ,ןעטנארנימיא ענעטירשעגטרָאפ ײלרעלַא ןעלמַאזרעפ ךיז
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 -נעמַאזוצ ךיז ןעמ טגעלפ ןיהַא .ערעדנַא ןוא "םלוע-םע ,, ןופ רעד

 .בולק ַא ןיא יו ,דנעוװָא ןיא ןעמוק

 ןעניוא יד רַאפ רימ טהעטש ,רעטרעוו עזיד ביירש ךיא ןעוו

 טימ ,רעכיוה ןייק טינ ,"םלוע-םע רעסעדָא , םעד ןופ ןַאמרעגנוי ַא

 -עטניא טימ ןוא ?עדרעב רעצרַאווש רעצרוק ַא טימ ,רָאה עצראווש
 -גיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,ןעניוא עצראווש עטנַאסער

 -ערעטניא יד ןופ רענייא ןוא "םלוע-םע  םעד ןיא ןערוניפ עטס

 -ענ זיא ןעמָאנ ןייז .עיצארנימיא רעד ןופ ןעּפיט עטסטנאס

 .לַאקָאב ןעוו

 -ליוו רעד ןיא סרושטקעל ןעטלַאהעג רע טָאה טייצ עסיוועג ַא

 ןעטקעדענוצ-טינ ,ןעטסָארּפ ,ןעגנַאל ,ןעסיורג ַא םורַא .ענומָאק רענ

 ,טסעג ערעייז ןוא ענומָאק רעד ןופ רעדילנטימ ןעציז ןענעלפ שיט

 ,שיט םייב ,ןעטימ ןיא .םורַא ןענַאטשעג זיא לָאצ עשביה ַא ןוא

 ןעסַאלעג ,שיטאבעלאב -- טדערעג טָאה רע .,לאקאב ןעסעזעג זיא

 םלוע רעד ןוא -- ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש ןעשי'נדמל ַא טימ ןוא

 ןוא שידיא רעסעדָא ןא ןעוועגנ זיא ךַארּפש ןייז .טרעהעגוצ ךיז טָאה

 ןעוו .ןעקורדסיוא ןוא רעטרעוו עשיסור טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא יז

 -יסור ַא ןעמהענ ךַאפנייא רע טגעלפ ,טרָאװ ַא ןעלהעפ טנעלפ םהיא

 :לשמל ,טָאטשנָא .ןעשידיא א יוװ ןעכיורבענ םהיא ןוא טרָאװ ןעש

 א ךיז טעװַאי סע, :ןעגָאז רע טגעלפ ,"ענַארפ יד טלעטש ןעמ ,

 טיול ,ןעדיירסיוא רע טנעלפ "טעווַאי , טרָאװ םעד ןוא .?סָארּפַאװ

 ַא טָאטשנָא ץמקס א טימ :שידיא רעסעדָא ןופ ךַארּפשסיױא רעד

 ןוא ?עטַאט , טָאטשנָא "עטָאט , ןעגָאז טגעלפ רע יו טקנוּפ .חתּפ

 ."ענעסַאכ , טָאטשנָא "ענעסָאכ ,

 טָאה רע ,ןעוועג סָאד זיא רושטקעל טרָאס רערַאברעדנָאז ַא

 ןייק ; (שיסור ףיוא ןוא שיאערבעה ףיוא) לעסיב עשביה ַא ןעזעלעג

 -קעל ענייז ןוא ,ןעוועג טינ רעבָא רע זיא שנעמ רעטעדליבעג תמא

 -ענ ענענייא ענייז ףיוא רהעמ ךס ַא טיובעג ןעווענ ןענייז סרושט

 .טנערעלעג רעדָא טנעיילעג טָאה רע סָאװ ,םעד ףיוא יוװ ,ןעקנַאד

 טָאה םעטסיס ןייק .רעקנעד א ןוא רעטכאבאעב א ןעוועגנ זיא רע

 "סרושטקעל , ענייז ןוא ,טאהעג טינ ןעקנאדעג ענייז ןיא רעבָא רע

 -ַאב ַא ןהֶא ,ךילטנענייא ,ןוא םעטסיס ַא ןהֶא ןעוועג ךיוא ןענייז

 .ךיוא עמעט רעטמיטש
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 םעד ןעגעוו ,ןעניז ןיא ןעלַאפנײרַא םהיא טגעלפ סע סָאװ

 טכארטעג, -- טסעומשעג ןוא ןעסעזעג זיא רע ,טדערעגנ רע טָאה

 .סָאד ןעפור רענַאקירעמַא יוװ --- ,"ךיוה רעד ןיא

 ענייז רע טָאה לָאמנייא יו ,ליּפשייב םוצ ,קנעדעג ךיא

 : עגַארפ עדנעגלָאפ יד טלעטשעג רערעהוצ

 טשטילנ רענייא זַא ,טהעז ןעמ ןעוו ,ןעמ טכַאל סָאװרַאפ ---

 ? טלַאפ ןוא סיוא ךיז

 רעגנַאל ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה עגַארפ רעזיד ףיוא ןוא

 -רע עכילנעזרעּפ ףיוא טעדנירגעג ןעוועג זיא עכלעוו ,גנורעלקרע

 .ןעננוטכַארטַאב ןוא ןעננורהַאפ

 ןוא }שנעמ רענולק ַא ןוא שנעמ רעגיהעפ א ןעוועג זיא רע

 רע סָאװ ,סעליפ .טײברַאעג נידנעטש םהיא ייב טָאה חומ רעד

 רַאגָאז רע טגעלפ טּפָא .טנַאסערעטניא ןעוועג זיא ,טגָאזעג טָאה

 .קנַארעג ןעגיטכיוו ןוא ןעלעניגירא םענעטָארעג ַא רהעז ןעקירדסיוא

 -- תורבסיךיוב ןופ ןענַאטשַאב ןענייז דייר ענייז ןופ ךס א רעבָא

 ןעדעי ןופ ןערעה םנעק רהיא סָאװ ,"עיפָאזָאליפ , טרָאס ןימ ַאזא

 רעד ןעגעוו ךיז טדערוצ רע ןעוו ,רחוס ןענולק רעבָא ןעדנעסיוונוא

 .טלעוו

 -ראפ ךיז ןעטנארגימיא ענינייא ןעגעלפ סרושטקעל ענייז וצ

 יד .עכילטפַאשנעסיוו-ךיוה ןעוועג ןעטלָאװ ייז יו יוזא ןעטלאה

 יז ןענעוו גנוניימ אזא ןעבָאה ערעטלעקיווטנע ןוא ערעטנעגילעטניא

 ןוא ,ןעמעלַא ןעוועג רעבָא ייז ןענייז טנַאסערעטניא .טָאהעג טינ

 .רעדעי טעמכ טאהעג םהיא וצ טָאה טקעּפסער

 םעד ףיוא טעדנירגעג ןעוועגנ זיא טקעּפסער םעד ןופ לייט ַא

 טכַארטַאב םהיא טָאה ןעמ .שורּפ א יו טבעלענ טָאה רע זא ,טקאפ

 זייוולייט .םזיאָאנע ןופ יירפ טולָאסבַא זיא סָאװ ,ןעשנעמ ַא סא

 רעמיא זיא רע זַא ,ןעגָאז טינ רעבָא ןעק ןעמ .תמא ןעוועג סָאד זיא

 -סייג ןוא ןעװעג רע זיא ךילרהע .גיטכירפיוא סיואכרוד ןעוועג

 -דירפ ,רעליטש ַא ןעוועג רע זיא רוטַאנ רעד ןופ ןוא ,ךיוא ןייר-גיט

 לָאז רע זַא ,ןהעזעג טינ לָאמנייק טָאה ןעמ .שנעמ רעדלימ ,רעכיל

 -ַאטשרַאפניײא ןעוועג טינ ךייא טימ זיא רע ןעוו .סעכ ןיא ןערעוו

 ןעכילדניירפ רהעז ַא ןיא ןעריטנעמוגרַא ךייא טימ רע טנעלפ ,ןענ

 טימ ןערעוו ןעטכױלַאב םינּפ רעסַאלב ןייז טנעלפ ייברעד ןוא ,ןָאט
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 רע זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג טרַאטש טָאה רעכלעוו ,לעכיימש ַא

 .רעגילייה ןימ ַא ;ןעשנעמ עֶלַא יו טינרָאנ סעּפע זיא

 םעד ןעכַאמ זנוא ןופ ענינייא ףיוא רעבָא רע טגעלפ טּפָא

 ןעשיווצ ןענעלפ ריס .ןעשיטילָאּפ ל?עקיטש א זיא רע זַא ,קורדנייא

 ןעגייוושראפ וצ סָאװ טסייוו רע זַא ,ערטיכ זיא רע זַא ,ןעגָאז ךיז

 רעדא ןעגיל ןייק ייב .ךיז טניול סע יו --- ןעדייר וצ יו ןוא

 .טּפאכענ טינ לָאמנייק רעבָא םהיא ןעמ טָאה ָאווטסצעובצ

 -בילנעזרעּפ עטנאסערעטניא ןַא ןעוועג רע זיא לכה-ךס ןיא

 -ענ טפָא ןוא ןעבעל ןעײרט-ּפיצנירּפ א טרהיפעג סָאה רע .טייק

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעכאזרוא יד ןופ ענייא ןעוועג זיא כָאד .טרעגנוה

 .טיוט ןעניטייצ-הירפ ַא וצ ןוא טכוזדניווש וצ טכַארבעג םהיא

 טכארבראפ נעט עצנַאג רע טָאה ןעטַאנָאמ עטצעל ענייז ןיא

 ,ךלימ טימ טזייּפשענ ףונ ןייז טָאה רע ואוו ,קרַאּפ טקעּפסארּפ ןיא

 .ןעטכַארט ןוא ןעזעל טימ -- טסייג ןייז ןוא

2. 

 -- .סיַאב רענאקירעמא טימ ןעמאזוצ ,לוקס רעמערג א ןיא
 .רערהעל רענַאקירעמַא ןיימ ,לעררַאפ

 .שילגנע ןיא סנָאסעל ןעבענ ןעמונעג זייווכעלסיב בָאה ךיא

 ,"שיטערָאעט , רָאנ טנעקעג ךַארּפש יד ןיילא ךָאנ בָאה ךיא

 ךימ ןעבָאה ןענעווטסעדנופ ;נינייוו ץנַאג -- טרערענ רע'טושּפ

 ַא רַאפ ןעמונעגנָא ןענינעגראפ טימ עטנַאקַאב עניימ ןופ ענינייא

 .רערהעל

 רעד וצ ןוא ,טנעקעג בָאה ךיא ?יפיוו טנערעלענ ייז בָאה ךיא

 .ךַארּפש יד ןערידוטש וצ ןיילַא טצעזעגטרָאפ ךיא בָאה טייצ רעבלעז
 -סיוא יו ןעסיוו וצ ניטכיר הימ עלעיצעּפס ןעמונעג ךיז בָאה ךיא

 ,רעליש עניימ טימ ןעזעלעג בָאה ךיא עכלעוו ,רעטרעוו יד ןעדיירוצ

 ןעניטראנעגייא ץנַאנ ַא טָאה "ר, רעשינַאקירעמַא רעד יוװ יױזַא

 ךיא בָאה ,(רעדנעלגנע יד ייב יו וליפא שרעדנַא זיא רע) גנַאלק

 -לעװו ,"הט, ןעשילננע םעד טימ ."ר, ןעזיד ןעכַאמכָאנ ןעמונעג

 טָאה סע) גנוצ גערב םעד ןופ ףליה רעד טימ טדערענסיוא טרעוו רעכ
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 ןייק טינ ןוא טסנרע סָאד טניימ ןעמ זַא ,טביולנעג טינ טושּפ ךיז

 .לעבָארט טנַארגימיא רעדעי טָאה ,(שינעמירקרעביא עשירעפיטש

 .ןעמוקעגייב טכייל ןעטייקנירעווש עכלעזַא רעבָא זיא גנוצ ןיימ

 יו טרעהעג ןעבָאה ןעטנַארנימיא יד ןופ םירבח עניימ ןעוו

 ןעטכע , םעד ףיוא רעטרעוו עשילגנע ןעדיירוצסיוא ךיז עראטס ךיא

 ןעמוקעגסיוא ייז ןופ ענינייא סָאד זיא ,רעגייטש "רענַאקירעמַא

 טכַאמעג ,טמירקעג ךיז טלָאװ ךיא יו ױזַא סעּפע : דנעסױטשּפָא

 רהיא ןוא רעטכָאט 'ססאז סעסימ רעבָא .סעיַאװַא עניד'הנושמ

 .תחנ ןעבילקעגנ "ר, ןוא "הט,, ןיימ ןופ ןעבָאה ןַאמ

 ןעוו ,ןייז טעוו עטסעב סָאד זַא ,ןעוועג בשימ ךיז בָאה ךיא

 טימ ןעמאזוצ ,לוקסדגנינוויא א ןיא טינ ,לוקס ןיא ןהעגנ לעװ ךיא

 ,לוקס-רעמערג רעגיסעמלענער ַא ןיא רָאנ ,רעדנעלסיוא ערעדנַא

 ךילגעמ טציא רימ זיא סָאד .רעדניק רענַאקירעמַא טימ ןעמַאזוצ

 סָאװ ,סנָאסעל יד  .יירפ ןעוועג ןיוש ךיא ןיב גָאטייב םירָאװ ,ןעוועג

 .דנעוַא ןיא ןעוועג עלַא ןענייז ,ןעבענעג בָאה ךיא

 סָאװ ,לוקסיקילבָאּפ רעד ןיא ןעמוקענפורַא ,ָאזלַא ,ןיב ךיא

 ןעטרָאד טהעטש יז) רעטסעה רענרָאק ,יטסירק ףיוא ךיז טניפענ

 .(עיינ ַא זיא עדייבעג יד רָאנ ,םויה דע

 רעד ףיוא .לַאז םעניימעגלַא םעד ןיא ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא

 טימ ןַאמ רעטלַא ןַא --- לַאּפיסנירּפ רעד ןעסעזעג זיא עמרָאפטַאלּפ

 ןעטרעטַאמעג ןיימ ףיוא .טיאר רעטסימ -- דרעב-ןעקַאב עסייוו

 ןעוועג םייה רעד ןיא ןיב ךיא זַא ,טרעלקרע םהיא ךיא בָאה שילגנע

 רעליש ַא ןערעוו ךיא לי ָאד ןוא לוקס-קילבָאּפ ַא ןיא רעשטיט ַא

 .ךַארּפשסיױא יד ןענרעלוצסיוא ךילדנירנ ךיז ידכ ,לוש ַאזַא ןיא

 םהיא טָאה גנורעלקרע ןיימ ןוא ,ןענַאטשרַאפ ךימ טָאה רע

 םעד ןיא ןעמוקוצנָא ןעטַארעג רימ טָאה רע ,,טריסערעטניאראפ

 עגירעדינ יד ןיא ,רעדניק עניילק יד ןעשיווצ .סַָאלק ןעטסכעה

 ןעשיווצ יו ,רעדנעלסיוא ַאזַא טקנוּפ ןעוועג ךיא טלָאװ ,ןעסַאלק

 -עג גינייוו ייז ןופ טלָאװ ךיא ןוא ,לוקס ןיא סיִאב עטסטלע יד

 -גיק ענעסקַאװרעד יד ןופ --- טרעלקרע רימ רע טָאה -- טנערעל

 .ןענרעל וצ סָאװ ןעבָאה ָאי ךיא לע ,רעדיוו ,רעד

 טרהיפעגניירַא ךימ טָאה רע .ןעמונעגנָא הצע ןייז בָאה ךיא
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 ,ףלעווצ ןופ סיִאב ןעסעזענ ןענייז סע ואוו ,רעמיצ-סָאלק ַא ןיא

 -עגראפ ךימ רע טָאה ןעטרָאד ןוא ; רהֶאֹי ןהעצרעפ ןוא ןהעציירד
 -רַאה טימ ןַאמ ַא ,לערראפ רעטסימ ַא ,רעשטיט םעד רַאפ טלעטש

 .קָאר ןעצראווש ןעגנַאל ַא ןיא ,סעצנָאװ ןוא ראה עצרַאוװש ,עט

 רעטסימ ,רע ןוא ,טרעלקרע ץלַא םהיא טָאה לַאּפיסנירּפ רעד
 עטשרע יד ןופ םענייא ייב טיס א ןעבעגנעג רימ טָאה ,לערראפ

 ןעבעל טצעזעגקעוַא ךימ טָאה רע .לעשיט ןייז וצ טנעהָאנ ,סקסעד

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,טסריפ ןעמָאנ ן'טימ יִאֹב ַא

 ןעפלעה רימ ןעסייהעג םהיא טָאה רע ןוא ,סַאלק ןיא רעליש עטסעב

 ,סעיַאװַא טכַאמעג רימ וצ רע טָאה ייברעד .ךארּפשסיוא רעד טימ

 .ןעמוטש ַא וצ יו

 ןוא ,עכילטסירק ןעוועג ןענייז סיִאב יד ןופ ל?עטירד-ייווצ ייב

 ןופ ןענַאטשַאב טפלעה א רשפא זיא ?עטירד רעשידיא רעד {ופ

 ."םידוהי,

 ןעועג זיא רעליש (עש'מידוהי-טינ) עשידיא יד ןופ רענייא
 רעד ,ןהָאזַארַאס ?אירתכ ןופ ןהוז רעד ,ןהָאזַארַאס םעהערבייא

 שידיא ַא ןעבעגעגסיורא רע טָאה ןַאד) "טַאלבעגַאט , ןופ רעדנירג
 .("ןעטטעזַאנ יד , ןעמָאנ ן'רעטנוא טַאלבנעבָאוװ

 טוג ךימ ןעבָאה ךעלגניא עשיריא יד ייס ,עכילטסירק יד ייס

 טָאה ,ןעזעל געלפ ךיא תעשב .ךיוא רערהעל רעד ןוא ; טלעדנַאהַאב

 -ַאוַא ערעייז טימ ןעבָאה סיָאב יד ,טרעקראפ .טכַאלעג טינ רענייק

 -"ענ ךיז ןעטלָאװ ייז יוװ יוזא ,גנושַאררעביא טקירדעגסיוא סעי
 ,ענשימוא ןָאטעג סָאד ןעבָאה ייז .שילננע זעל ךיא טוג יו ,ט'שודח

 טרעדנואוועג עקַאט רעבָא ךיז ןעבָאה ייז .טומ ןעבעגוצ רימ

 -ייז ,טרָאװ ןעטסכַאפנייא םעד ןעזעלענרעביא בָאה ךיא ןעוו .ךיוא

 ַא ןעוועג טלָאװ ךיא יו יוזא סעּפע ,ןערָאװעג טשַאררעביא ייז ןענ

 ךָאג ןעק ךיא סָאוו נידריווקרעמ זיא סע ןוא ,בלַאק ַא רעדָא ץַאק

 ,ליומ ןיימ ןופ גנאלק ןעבילשנעמ 8 ןעזָאלסיורא

 רע .ךיוא ןעגניז טנערעלעג סיִאב יד טָאה ?ערראפ רעטסימ

 רָאנ טגעלפ רע .טינ לָאמניײיק .ןעגנוזעגטימ טינ רעבָא טָאה ןיילא

 ןעבַאמ ,ןעטָאנ עטקורדעג טימ לעכיב ןיא ןעקוק ,ןעװעדנַאמָאק
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 ,סנייא :טקַאט םעד ןעלייצ ןוא רעהַא ןוא ןיהַא רענניפ ן'טימ

 .ןעגניז ןענעלפ סיִאב יד ןוא ! יירד ,ייווצ ,סנייא ! יירד ,ייווצ

 .ןעמהענ טינ ןָאט ןייק ןעק רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

 -- !ןעגניז סָאד טנערעל "טנעגיריד רעמוטש , רעזיד ןוא

 לעטעצ םוצ טניילענוצ סָאד בָאה ךיא .,ןעטכַארט ךיז ךיא געלפ

 ...ןע'סובמָאלָאק ןענענ טָאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנוגידלושַאב ןופ

 טימ ,םהיא ףיוא טקוקעג ןוא ןעסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 רע זַא ,ןעמוקעגרָאפ רימ ןיא ,רָאה עצראוש ,עטראה ענייז

 רענילָאמַא ןיימ ,הבישיששאר רעד ,עשטיא עילע יו סיוא טהעז

 .שימָאק ןעוועג זיא ייז ןעשיווצ טייקכילנהע ןעניפעג וצ  .יבר

 ץלַא ,ןע'לערראפ רעטסימ ףיוא טקוקעג בָאה ךיא רהעמ סָאװ רעבַא

 .ןערָאװעגנ טייקכילנחע יד זיא רעסערג

 .ןענניז ןופ רערהעל רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןעמוק טנעלפ גנָאטיירפ

 לַאז םענײמעגלַא םעד ןיא ןהעגסיורַא רימ טימ לערראפ טנעלפ ןַאד

 .שילגנע ןעזעל ןיא ןָאסעל ןערעדנוזַאב ַא ןעבעג רימ ןעטרָאד ןוא

 ן'רַאפ סעּפע ןעזעלעגרָאפ רעדָא טדערעג טָאה ?ערראפ ןעוו

 .גנַאלק ןעדעי וצ ,טרָאװ ןעדעי וצ טרעהענוצ ךיז ךיא בָאה ,סַאלק

 ,סיִאב יד ןופ ךַארּפשסױא רעד וצ טרעהעגוצ ךיוא ךיז בָאה ךיא

 טָאה ָאד .סענימ ערעייז ,ןערעינַאמ ערעייז טנלָאפעגבָאנ בָאה ךיא

 -ריטַאננוא ,רעגיד'הנושמ ךָאנ ןעגנולקעג ךַארּפש עשילגנע יד רימ

 רערהעל רעד זא ,טכודעג ךיז טָאה רימ .,?וּפרעוװיל ןיא יו רעכיל

 טייקכילדניירפ ןייז רעבָא .קיטש ענעגושמ טבכַאמ ,ןעּפיל יד טמירק

 ,טקערעגוצ ץלַא טָאה רימ וצ טייקסטוג ןוא

 -נייא ."רעדעיר , ןעטפניפ ס'יפפאג-קאמ ןעזעלעג ןעבָאה רימ

 לעגיופ רענַאקירעמַא םעד ןעגעוו גוצסיוא ןַא ןעזעלעג ןעמ טָאה לָאמ

 :ןעוועג ןענייז רעטרעוו עטשרע יד .קנילָאבַאב

 *! קניּפס ,קנעּפס ,קניּפס ,קניל-ָא-בַאב יהד ,קנילדָא-באב יהד,

 א יו ױזַא ,גידנערימַאלקעד טנעיילעג סָאד ןעבָאה רעדניק יד

 עיצַאמַאלקעד רעד טימ "?קניל-ַא-באב , טרָאװ רעד ןוא ,טכידענ



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 199

 ענעצס יד זַא ,דמערפ ױזַא ,ראברעדנָאז יוזט ןעננולקענ רימ טָאה

 .קנַאדעג ןיימ ןיא ןעבָארגעגנייא ףיט ךיז ןעבָאה רענעט יד ןוא

 -יסערעטניא ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןעוו ,ןערהָאי ערעטעּפש ןיא

 -םיוא עטסערג יד טשרעוצ ךיא בָאה ,ןעלניופ רענַאקירעמַא טימ ןער

 סע ןעוו ,םויה דע ןוא .קינלָאבַאב םעד ןעקנַאשעג טייקמאזקרעמ

 רענַאקירעמַא-טכע ןעזיד טינ העז ךיא ןוא ננילהירפ ַא קעווַא טהעג

 טלהעפ ,רענעט ענעטענרַאלק עמהענעגנָא ענייז טינ רעה ןוא לעניופ

 ,רהָאי ץנאנ א רימ רע

 ךיז ןעסייהעג סיִָאב יד לערראפ רעטסימ טָאה לָאמ עכילטע

 ןענערפ סעּפע ריס טנעלפ רע .רימ ןופ רסומ ַא ןעמהענּפָארַא

 וצ רע טנעלפ ,ןערעפטנע םהיא געלפ ךיא זַא ןוא ,דנַאלסור ןעגעוו

 : ןענָאז ייז

 ןייז ןופ עיפַארגָאעג יד טוג ןעק ןַאהַאק .רמ ,טהעז רהיא ---

 ןענרעל וצ קשח ןייק טינ רהיא טָאה עשז-סָאװרַאפ ; דנַאל-סטרובעג

 ?דנַאל רעייא ןופ עיפַארנָאעג יד

 .גרַאב ןעצנַאנ ַא ןוא -- טסיזמוא ןעבעגנעג ןעמ טָאה רעכיב

 לוקס ןיא רעכיב קַאּפ ַא טימ ןהעג הירפ רעד ןיא ךיא געלפ

 .רערהעל ַא ןערעו ךיא געלפ דנעווְא ןיא ןוא ,יִאב ַא יוװ ,ןיירא

 ךיא געלפ ,םייהַא ןעמוק געלפ ךיא ןעוו ,דנעווא ןיא רעטעּפש ןוא

 ."רעממערג ס'ןָאטלעּפּפא , ןיימ טימ ןהעגנָא

 -רַאפ ןיוש ךיא בָאה ןעטאנָאפ עכילטע ןופ ףיולרַאפ ןיא

 .רעכיב ןוא ןעננוטייצ ןעזעל וצ שילגנע גונעג ןענַאטש'

 .טַאנָטמ יירד ייב ןעגנַאגעג לוקס ןיא ךיא ןיב ןעצנַאג ןיא

 ןוא .ןעצונ ןייק ןעהיצ טנעקענ טינ רהיא ןופ ךיא טלָאוװ רהעמ

 .גירעביא ןעוועג ךיוא ןיוש ריס זיא "רעממערג ס'ןָאטלעּפּפא ,

 .ןעטימ ןיא ןעזָאל טינ ךיז טליוװ ,ןָא סעּפע טביוה ןעמ זַא רעבָא

 "רעממערג ס'ןָאטלעּפּפַא, ןיא ןהענרעד וצ ןעבילקענ ךיז ךיא בָאה
 .טגניילענּפָא ןוא ךיז ןעבילקעג ץלַא --- ףוס ן'זיב

 ןעטצעל ס'ןָאטלעּפּפַא ןיא ןָאטעג קוק ַא ךיא בָאה לָאמנייא

 ןיוש רימ ייב ןיא סָאד זַא ,טנידנוקרע ךיז בָאה ךיא 4,ןָאסעל

 טולָאסבַא ךוב םעד ףראד ךיא זַא ןוא ;טינ סעיינ ןייק ךיוא

 .ןעבָאה טינ רהעמ ןיוש
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 לעקיטרא רעטשרע ןיימ --- .רעלדַא סקילעּפ -- .יערפ םאילליוו

 .שילגנע ףיוא

 םאילליוו ןופ טייקכילנעזרעּפ יד טָאה ןעטַאנָאמ ענעי ןיא

 ןעדאוועג טנַאמרעד זיא רעכלעוו ,רעטרהעלענ רעשיסור רעד ,יערפ

 עלָאר עטנַאסערעטניא ַא טליּפשענ ,לעטיּפַאק ןעגידרעהירפ ַא ןיא

 "נַארגימיא עטנעגילעטניא ערעזנוא ןופ ןעבעל ןעניטסייג םעד ןיא

 ,ןעשנעמ עטסגידריווקרעמ יד ןופ רענייא ןעועג זיא סָאד .ןעט

 ןענייז ןערוטַאנ עכלעזא .טנענענאב זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ

 .טלעוו רעד ףיוא גינייוו ןַארַאפ

 ןוא ,טסינומָאק ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןיוש סייוו רעזעל רעד

 טימ ןעדנובעגנעמאזוצ ןעוועג םהיא ייב ןיא םזינומָאק רעד זַא

 טנָאק ."טייהשנעמ רעד ןופ ןָאיגילערעה ס'טנָאק טסוגוא

 ערעדנַא ענייז ןעבָאה ךיוא .ןעוועג טינ טסינומָאק ןייק זיא ןיילַא

 רעבא ןע'יערפ ייב .םזינומָאק ןופ ןעטלַאהעג טינ רעגנעהנָא

 רעד ןוא םזיױויטיזָאּפ רעד -- "ןעמזיא; ייוצ יד ןענייז

 רע ןוא .נניליווצ רענעסקַאװעגנעמַאזוצ ַא ןעוועג --- םזינומַאק

 ןייז טניד קַאמורפ רעטרעטסייגַאב ַא יװ ױזַא טנידעג ייז טָאה

 ןעקרַאטש גידריווקרעמ ַא ןעזיועגסױרַא רע טָאה ייברעד .הנופא

 .זעיר רעשילַארָאמ ַא ןעוועג זיא רע ,רעטקַארַאכ

 רעזיד ביוא ןוא ,סיורג ןעוועג זיא זנוא ףיוא סולפנייא ןייז

 ןופ ןעדעי ייב רעבָא זיא ,ןעטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה סולפנייא

 רעניטכיל ַא יװ טלַאטשעג ס'יערפ ןעבילבראפ גיבייא ףיוא זנוא

 ןופ ענינייא ןוא ,טרעטענרַאפ עלא םהיא ןעבָאה ריס .ןרעטש

 טנלָאפ דיסח רעטרעטסײגַאב ַא יו טגלָאפעג םהיא ןעבָאה זנוא

 .ן'יבר ןייז

 ןיא רעבָא ,סנייה רימידַאלװ ןעוועג זיא ןעמָאנ רע'תמא ןייז

 ױזַא ןוא ,יערפ םַאיליװ ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז וע טָאה אקירעמַא

 .םיוט ןייז זיב ןעפורעג ןיוש ךיז רע טָאה

 ףיוא רָאנ רעבָא ,קרָאי וינ ןיא טניואוועג טציא טָאה רע

 רעד ןיא ןערהָאּפ וצ ןעבילקעג ךיז טָאה רע .טַאנָאמ עכילטע
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 םעד ןופ ןערָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,"אסעדָא וינ, ענומָאק

 ,ןאגערָא ,דנעלטרָאּפ ןעבעל ,"םלוע-םע. רעסעדָא ןעטשרע

 -ילימ רעד ןיא טרידוטש רע טָאה ןערהָאי-דנעגוי ענייז ןיא
 ןערָאװעג רע זיא ךָאנרעד ; גרובסרעטעּפ ןופ עימעדַאקַא רעשירעט

 ןעמונעג ?ייטנא טָאה רע .ןאמסטפַאשנעסיו ַא ןוא ריציפא ןַא

 זיא רע ןוא ,עיצידעּפסקע רעכילטפַאשנעסיו רעסיוועג ַא ןיא

 ןעפרָאװעגקעװַא ץלַא רע טָאה גנילצולּפ רעבָא ; ןעגיטשעג לענש

 1878 ןיא .לַאעדיא ןעשיטסינומָאק ןייז ןעניד קעװַא זיא ןוא
 -ַאעדיא ערעדנַא עּפורג א טימ אקירעמַא ןייק ןעמוקעג רע זיא

 א טעדנירגעג ייז ןעבָאה סעזנעק טייטס םעד ןיא ןוא ,ןעטסיל

 טריסערעטניאראפ ךיז רע טָאה ןעטרָאד .עינָאלָאק עשיטסינומָאק

 ; טנָאק טסוגוא ,ףָאזָאליפ ןעשיזיוצנארפ םעד ןופ ערהעל רעד טימ

 רהיא ראפ זיא ןוא טרידוטשענכרוד ךילדנירג ךיוא רהיא טָאה רע

 ןעבעל ןייז ןערהיפ ןעמונעג טָאה רע .ןערָאװעג טרעטסיײגַאב

 ןעזעיגילער ןערעפיט ?יפ ַא ףיוא רעבָא ,עיגילער ס'טנָאק טיול

 ןופ ןָאיגילער, רעד וצ ןוא ,ןעטסיטנָאק ערעדנַא יו רעגנייטש
 ךיוא רָאנ ,םזינומָאק רָאנ טינ ןעבעגענוצ רע טָאה "טייהשנעמ רעד

 ןוא טכורפ טימ רָאנ טזײּפשעג ךיז טָאה רע .םזינַאירַאטעגעוװ

 ןייז ןיא יו םורפ יוזא ןעוועג רע זיא םעד ןיא ןוא .ןעסנירג

 ,"טייחשנעמ רעד ןופ ןָאיגילער ,

 עצראווש טימ ,רערַאד ַא ,סקואוו ןעלעטימ ןופ ןעוועג זיא רע

 עניסעמלענער טימ ,דרָאב עכייוו עצרַאװש ַא ןוא רָאה עכייוו

 ןעשרעדניק א ןעמוקאב טפָא ןעגעלפ עכלעוו ,ןעכירטש-סטכיזעג

 .קורדסיוא

 ןעמירָא ןַא ןיא) ריטרַאוװק ןייז ףיוא ןעכוזַאב םהיא געלפ ךיא

 רעטשרע רעד ןעבעל ,טירטס רעטניינ רעד ףיוא זיוה-טנעמענעט

 דיסח ַא יו ןעלהיפ ךיא געלפ טיזיו ןעדעי ייב ןוא ,(וינעווע
 ןעמונעג טינ ךימ טָאה םזיטנָאק ןייז םנה ,ן'יבר ןייז ייב טלהיפ

 ןעפורעגסיורא רָאנ רימ ןיא טָאה םםזינַאירַאטעגעװ ןייז ןוא
 .טייקגירעניינ

 רערהיפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאלּפַאק לואּפ

 ןיא ןעטפעשעג ערעייז טגרָאזַאב טָאה ןוא "אסעדא וינ, רעד ןופ

 ,סיערפ יד ייב טניואוועג ןַאד טָאה ,קרָאז וינ
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 ןופ לייט ַא ןעוועג זיא ,ןָאטעג טָאה יערפ סָאװ זלַא טעמב

 ןימ ַאזַא ןעקַאב ןוא ןעטענק ןיילַא טגעלפ רע .עיגילער ןייז

 ןייז טול ,להעמ טרָאס ןעלעיצעּפס א ןופ ךעלעקלוב עקניגנַאל

 ךעלעקלוב עניזָאד יד םורַא .טנוזעג סָאד ןעטיהּפָא ןופ עירָאעט

 .הרומש הצמ םורַא דיא רעמורפ ַא יװ ןעדַאּפמורַא רע טנעלפ

 רעמורפ ַא טימ ןעגנילש ןוא ןעייק רע טנעלפ ,ןעסע טנעלפ רע זַא

 ,גנוגיטפעשַאב ענילייה א ןעוועג םהיא ייב זיא ץלא סָאד .הנוכ

 .הוצמ ַא

 רעד ןעניד וצ ןעווענ זיא ןעבעל ןייז ןופ קעווצ טּפיוה רעד

 םענעגייא ןייז ןעטיה וצ טכילפ ןייז סע זיא רעבירעד ;טייהשנעמ

 רעד ןופ לייט ַא ךָאד זיא ,יערפ ,רע םירָאװ ,ךיוא טנוזעג

 .עירָאעט ןייז ןעוועג זיא סָאד ..טייהשנעמ

 רעטנאסערעטניא ןא רעבָא ,רעקיטַאנאפ א ןעוועג זיא רע

 .רעקיטַאנאפ

 .עקטסיוויטיזאּפ א ןעוועג ךיוא זיא ,יורפ ןייז ,יערפ .סרמ

 ןוא ,רע יו יוזא ,עילימַאפ רעשיצירּפ א ןופ ןעװעג זיא יז

 .ערמערפ ןוא ענעגייא ,טערנ ןעשַאװעג יז טָאה קרָאי וינ ןיא

 טַאהעג טָאה טכיזעג רהיא ןוא ןעסקַאװעג-ןיילק ןעוועגנ זיא יז

 ןוא יז ןעו ןעפָארטעג רהיא טָאה סָאװ ,הביס ַא ןופ ןעכייצ ַא

 יערפ .ענומָאק רעסעזנעק רעד ןיא טבעלעג ןעבָאה ןַאמ רהיא

 ןענַאטשעג זיא יז .ןעפלָאהעג םהיא טָאה יז ןוא טיובעג סעּפע טָאה

 טגנַאלרעד רהיא רעטסנעפ ןעטשרעביוא ַא ןופ טָאה רע ןוא ,ןעטנוא

 ,םייצ ןיא ןעּפַאכ וצ טעייּפסָאּפ טינ ץָאלק יד טָאה יז .ץָאלק ַא

 -עגנַא םעד .זָאנ םעד טעשטעילַאקוצ קרַאטש רהיא טָאה יז ןוא

 םינ רעבָא סָאד טָאה םינּפ רהיא ןופ קורדסיוא ןעגולק ןעמענ

 .טרעטשעג

 ,טײקכַאפנייא ןופ ןעבעל ןעלַאעדיא ןַא טרהיפעג ןעבָאה ייז

 יז ייב ןעציז נעלפ ךיא .טייהיײרט-ּפיצנירּפ ןוא עצַארּפ עכילרהע

 "סור ןיא" :טכרופרהע טימ ןערהעלק ךיז ןוא ,בוטש ןיא

 ןוא ,שיטַארקַאטסירַא ןוא ךייר ןעבעכ טנעקעג ייז ןעטלָאװ דנַאל

 ייז ןוא ,טערג טשַאו יז ןוא ךעלעקלוב ענייז רע טקַאב ָאד

 ."ןעעדיא ערעייז ןעגידערּפ ןיא טייצ עיירפ יד ןעגנערברַאפ
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 ,םהיא קנעדענ ךיא יװ ,ןע'יערפ טכארטַאב ךיא ןעוו ,טנייה
 .ןעוועג טינ רע זיא קילב ןעטיירב ַא טימ שנעמ ןייק זַא ךיא העז
 ןעשנעמ ןעגעו ןוא טלעוו רעד ןעגעוו ףירגַאב ןעשיטקַארּפ ןייק
 םעד ןופ ךַאז א ןעטכארטעב .,טאהענ םינ יאדוא רע טָאה
 רע .עבט ןייז ןעװענ טינ ךיוא ןזיא טקנוּפדנַאטש ס'ןערעדנַא
 עֶלַא ךָאד ןענייז יזַא רעבָא ,גיטייזנייא רהעז ןעװעג זיא
 .רעקיטַאנַאפ

 דנַאלסור ןיא ףמַאק:סטייהיירפ םעד ןענעוו ןעגנוניימ ענייז
 ןעוועג ןענייז אקירעמַא ןיא גנונעווַאב רעטייברא רעד ןעגעוו ןוא

 ,ףמַאק ןעדעי ןענעג ןעוועג זיא רע ,שרעדניק טושּפ ,שיטקַארּפנוא

 רָאט ,ןַאריט ןעטסנרע םעד ןעגעג וליפַא ,ןעלטימ-טלַאװג ןעכיורב

 ןעריזינַאגרָא טינ ןעמ רָאט ךיוא .טגָאזעג רע טָאה -- ,טינ ןעמ

 .סעשזדייוו רהעמ ןערעדָאפ ןוא ךיז

 זנוא ראפ סָאה ,ןענופענ ןעבָאה רימ סָאװ ,סעטונ סעלא,

 רעבירעד -- ,ןענע'שרד רע טנעלפ -- ,טייהשנעמ יד טיירגעגנוצ

 ייב ןוא רחעמ סָאװ טייהשנעמ רעד ןעבענ וצ טכילפ רעזנוא זיא

 סָאװ ןוא ןעפַאש רהעמ סָאװ ;רענינייוװ סָאװ ןעמענוצ רהיא

 "! ןערעדָאפ רעגנינייוו

 רעטייברא רעד ןופ רערהיפ יד ֹוצ ןעדייר ךיוא רע טגעלפ ױזַא

 ,טנאקַאב ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ ,ננוגעווַאב

 -ענסיוא רהיא טָאה רע יו ,עעדיא רעשיטסיוויטיזָאּפ ןייז וצ
 א ןוא רעייפ ַא טימ ןעבענענגרעביא ןעוועג רע זיא ,טשטייט
 ןופ רערהיפ רָאנ ןעריזירעטקַארַאכ עכלעוו ,גנורעפּפָא-טסבלעז

 ענרעזייא ןא טָאהעג טָאה רע .ןעגנונעװַאב עזעינילער עסיורג

 ןופ קורדנייא םעד טכַאמענ רע טָאה זנוא ףיוא ןוא ,רוטַאנ

 טמוק סָאו ,רעריטראמ ןעזעיגילער ַא רעדָא ,ריזנ ןעניטייצרַאפ ַא

 ןעטָארב ןוא ןענערב ןעזָאל ךיז ןעק ןוא הנומא ןייז רַאפ ּפָא
 .רהיא רַאפ

 ןיא טניואועג טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש רהֲאי עכילטע טימ

 רערהיפ רעד ,ןָאסיררעה קירדערפ ןופ יורפ יד טָאה ,דנַאלגנע

 ךיא רעדייא, :טנָאזענ םהיא ןענעװו ,ןעטסיוויטיזאּפ יד ןופ

 ןייק טאהעג טינ ךיא בָאה ,ןע'יערפ טימ ןערָאװענ טנַאקַאב ןיב
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 םציא .ןעווענ זיא סוטסירק סוזעי ןַאמ טרָאס א רַאפ סָאװ ףירנַאב

 ".ןעלעטשרָאפ םהיא ךיז ךיא ןעק

 "נא ראפ רע טָאה ,קרָאי וינ ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו

 "יא (שיסור ףיוא) סרושטקעל עירעס ַא ןעטלאהעג עינָאלָאק רעז

 -ענ סרושטקעל ענייז ןענייז זייוװלייט .םזיוויטיזָאּפ ןייז רעב

 רע זיא ,טגָאזעג יװ ,םירָאװ ,ןָאיצולָאװער ןעגענ טעטבירעג ןעוו

 -ערּפעג טָאה רע .טַאט-טלַאװג ןופ עמרָאפ רעדעי ןענעג ןעוועג

 םינ ןופ ּפיצנירּפ רעד ןוא ; םזינומָאק ןוא טייקכילרעדירב טניד

 ,(סנעטסיזעדדןָאנ) דנַאטשרעדיװ ןייק ןעבעג טינ ,ךיז ןערהעוו

 ?ייט א ןעוועג זיא ,טגידערּפעג רעטעּפש טָאה יִאטסלָאט סעכלעוו

 .םזינַאירַאטעגעװ ןוא םזינומָאק יו ױזַא ,"הנומא ,, ס'יערפ ןופ

 -נעגייא ןַא ןעמוקַאב םהיא ייב טָאה ערהעל עשיטסיטנָאק יד

 ןוא ןוגנ א טמענ רעקיזוומ א יװ יוזא .רעטקארַאכ ןעניטרא

 ,רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא ןעגנורעדנע טימ םהיא טיפש

 -שנעמ רעד ןופ ןָאיגילער , ס'טנָאק טימ ןָאטעג יערפ טָאה ױזַא

 םהיא טימ ןעריטַאבעד ךיא געלפ ןענניטימ ענייז ףיוא ."טייה

 םלוע רעד רעבָא ; ףמַאקדןעסַאלק ןוא םזילַאיצַאפ ןופ ןעמָאנ ם'ניא

 .םהיא טימ ןעטלַאהעג טָאה

 עסיוועג ןעדנובעגנעמַאזוצ רע טָאה עירָאעט ס'טנָאק טימ

 זיא לכה ךס רעד ןוא ,עירָאעט ס'רעסנעּפס טרעברעה ןופ ןעלייט

 ןייא -- םזוינַאגרָא ןַא זיא טייהשנעמ יד זא ,קנאדעג ַא ןעוועג

 יו יוזא ןענייז ןעשנעמ ענלעצנייא יד ןוא ;שינעפעשַאב עניזיר

 .םזינַאגרָא ןעסיורג ןעזיד ןופ (ךעלעכלייט) ןעמָאטַא

 ןענייז סָאװ ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעגנורהעלקרע יד ןעשיווצ

 םרושטקעל ענייז ןעבָאה סָאװ יד ןופ ןורכז םעד ןיא ןעכילבראפ

 : ערנעגלָאפ יד ךיז טניפענ ,טניואוועגייב

 םעד טימ לייוו ,טנוזעג רעזנוא ןעגידעש טינ ןערָאט רימ

 םינ ןערָאט ריס ;טייהשנעמ רעד ןופ סָאטַא ןא רימ ןענידעש

 ןענירניז טינ ןערָאט רימ ןוא ןעשנעמ ערעדנַא וצ טכעלש ןייז

 ןעסיורג םעד ןופ ןעמָאטַא רימ ןענייז עלַא םירָאװ ,ןיילַא ךיז ןעגענ

 ".טייהשנעמ --- םזינַאנרָא

 ןערילרַאפ וצ טַאהעג ווָאבַאילעשז טָאה טכער ַא רַאפ סָאװ;,
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 םעד רעדנאסקעלַא ןופ טולב עניצומש יד בילוצ טולב ערעייט ןייז
 ,טנערפעג רע טָאה -- "? ןעטייווצ

 :הישק א טנערפעג םהיא ךיא בָאה גניטימ םענעי ףיוא
 םעד ןעמ זומ ,םזינַאנרָא ןַא ןיא טייחשנעמ יד ביוא ---

 ןעמ זומ לָאמש :ןעטיײהקנַארק ןופ ןעטיהסיוא םזינַאגרָא ןעניזָאד
 -ךָא םעד טימ טוט ןעמ יו ,םהיא רעביא עיצַארעּפָא ןַא ןעכַאמ
 זיא ךדילג רעסיוועג ַא ביוא .ןעשנעמ םענלעצנייא ןא ןופ םזינַאג
 ףראד ,רעדילנ עגירעביא יד רַאפ ךילדעש ןיא רע זַא קנַארק יוזא
 ןערענַאיצולַאװער יד ןעבָאה סָאד טא .ןעדײנשּפָא םהיא ןעמ
 ,ץ'רעדנַאסקעלַא טימ ןָאטענ

 ןייק טינ טָאה רענייק זַא ,טרעפטנעעג יערפ טָאה םעד ףיוא
 רעד ןופ גרוריכ ןוא רָאטקָאד םעד ראפ ןערעלקרע וצ ךיז טכער

 עניטולב ןעכַאמ וצ טינ טכער ןייק טָאה רענייק זַא ; םייהשנעמ
 ,רהיא רעביא סעיצַארעּפא

 -לאווער עשיסור יד טריקיטירק טָאה רע ןעו ,לָאמנייא
 ַא ,םלוע םעד ןופ רענייא ןיא ,ןעטַאהט ערעייז ראפ ןערענָאיצ
 ,ןעגנורּפשעגפיוא ,ןַאמ רעננוי רעניציה

 .ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ! ץעלדָאּפ ַא טייז רחיא ---

 ,ןערָאװעג סעכ ןיא טינ וליפַא זיא יערפ רעבָא

 ןעפור ןעדעדנַא םעד רענייא רימ ןעגעלפ סַאּפש ףיוא

 טלעפענ יװ , רעדָא ,/םָאטַא רעטסיפ ,רעהַא םוק , ; *םָאטַא,

 סרושטקעל ענייז ןוא ןע'יערפ וצ "? םָאטַא רעביל ןיימ ,ריד סָאד

 ,טסנרע רהעז ןעטלַאהרַאפ רעבָא ךיז רימ ןעבָאה

 ננירעקישט ןיא ןהענ יערפ טנעלפ הירפ רעד ןיא נאטנוז ןעדעי

 סקילעפ ואוו ,(טירטס רעטנעצכַא ןעבעל וינעווע עטפניפ ףיוא) ללָאה

 ,תושרד טגָאזעג רעניטכיר ,סרושטקעל ענייז ןעטלַאה טגעלפ רעלדַא

 ןופ טפַאשלעזעג) "יטעייסָאס רושטלַאק לעקיהטע, ןייז רַאפ
 טינ עירָאעט ס'רעלדַא טָאה ןע'יערפ ,(=* (עדנַאגַאּפָארּפ-לַארָאמ

 ,לעונאמע לעּפמעט ןופ רעניבאר רעד ןעוועג זיא רעטָאפ ס'רעלדא (+
 רעד ףיוא) קראי וינ ןיא םידוהי עשטייד עטסכייר יוד ןופ לוש יד
 ךיוא טָאה רעלדַא רעגנוי רעד .(טורמס רעט49 ןוא וינעווע רעטפנופ
 "טלעוו ויווצ טגידנעעג רעבָא טָאה רע .רעניבַאר ףיוא טרידוטשעגסיוא
 ןוא ןוא ,דנאלשטייד ןיא ןוא אקירעמא ןיא ,ןעטעטיסרעווינוא עכיל



 109 ןעטייקכילנעזרעּפ ןוא ןעּפורג

 ַא רַאפ ןעטלַאהעג רעבָא םהיא טָאה רע ; טלעטשעגנעדירפוצ

 ןייז ןיא ןוא ,רעגידערּפילַארָאמ ןעכילצונ ןוא םענעטירשעגטרָאּפ

 ןָאינילער, רעד וצ תוכייש לעקיטש ַא ןענופעג רע טָאה טייקגיטעט

 ."טייהשנעמ רעד ןופ

 רַאפ רעבָא .סרושטקעל ס'רעלדַא ןעדנעטַא ךיוא נעלפ ךיא

 רעשילגנע רעד ןיא סנָאסעל יו רהעמ טינ ןעוועג ייז ןענייז רימ

 קעווצ ןעבלעזמעד טימ ךיא געלפ רעטעּפש רהֶאי רָאּפ ַא) ךַארּפש

 ןע'יערפ ראפ .(ךיוא ןעכריק עכילטסירק ןיא תושרד ןערעה ןהעג

 יד .לעּפמעט ַא ןעועג עקַאט ?לָאה גנירעקישט זיא רעבָא

 ןעװעג םהיא רַאפ ךיוא זיא עינילער ןופ עמרָאפ עכילרעסיזא

 .גיטכיוו

 ןייז טימ ןוא ,םהיא טימ ךיא ןיב לָאמ יירד רעדָא ייווצ

 .ןעמַאזוצ ןעגנאנעג ןיהַא ,ילליוו יִאב

 טָאה לעגרָא רעד ןעו ןעמוקניירַא רעמיא טנעלפ רעלדַא

 ןעצרַאװש ,ןעגנַאל ַא ןיא טדיילקעג .ןעליּפש ןיא ןעטלַאהעג ןיוש

 ןוא ,ריט-עמרָאפטַאלּפ רעד ךרוד ןעזייװַאב ךיז רע טנעלפ ,קָאר

 טגעלפ עדריוו-טסבלעז רעשירעטסירּפ טימ ,טירט עמאזננַאל טימ

 גידנעגײלקעװַא ,ןעצעז ךיז ןוא לוטש ןעסיורנ ןייז ןהעגוצ רע

 .ןעצנערַאּפ ייוצ יד ףיוא סמערָא יד ןוא סופ א ףיוא סופ ַא

 .גָאטנוז ןעדעי עבלעזיד ןעוועג זיא גנוגעווַאב עדעי ןייז .יוזא רעמיא

 ,קיזומ סעילַאװכ יד ףיוא טגנערטשעגנָא ןענייז ןערעיוא עלַא

 עלַא .לַאז םענדַארַאּפ ןעסיורג ,ןעכיוה ן'רעביא ךיז ןענַארט סָאװ

 ןעצרַאװש םעד ןיא ןַאמ םעד ףיוא טגנערטשעגנָא ןענייז ןעניוא

 "ראווש םעד ןיא ןַאמ רעד .ןעניוושטנא טרעוו לענרָא רעד .,קָאר

 ךָאנ .עיפָאוָאלוּפ ןיא סרוק ןעלעיצעּפס ַא ןעמונעג רע טָאה דנאלשטייד

 ןוא רעבָא .עלעטש ןייז ןענע'שרי טלָאזעג רע טָאה טווט ס'רעטָאפ ןייז

 לָאמ ןעגיצנייא ןייק רע טָאה לעונאמע לעפמעט ןיא השרד:עבָארּפ ןייז

 רע טָאה ןאד .ןעמוקאב טינ עלעטש יד טָאה רע ןוא ,טָאג טנָאמרעד טינ

 ןיא טינ ןעביולג סָאװ ןעשנעמ ראפ "טפאשלעזעג לארָאמ , יד טעדנורגעג

 סָאװ ,ןעשנעמ ןעגווצעגוצ ןעבָאה סרושטקעל ענייז .ןאיגילער-טָאג א

 לָאז סָאװ ,סנווזא סעּפע ךָאנ ןעקנעב סאוו רעבָא ,הנומא ןייק טינ ןעבָאה

 רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ עליפ .הנומא ןא ןופ ץַאלּפ םעד ןעמענראפ

 .ןעדיא סנעטסיומ ,עבייר ןעװעג ןענויז "רושטלָאק לעקימע,
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 ףיוא טקריו יז .טשרעה טייקליטש ַא .ךָאנ טציז קאר ןעצ
 -ננַאל ךיז טלעטש קָאר ןעצראווש םעד ןיא ןַאמ רעד .ןעוורענ יד

 .עמרָאפטַאלּפ גערב םוצ וצ רע טהעג םַאזננַאק ןוא רעדינַא סַאז

 .רעפיט ךָאנ ,ךיז טכַאד ,טרעוװ טייקליטש יד .ןהעטש טביילב רע

 טגנילק סָאװ ,עמיטש א טימ ןָא טביוה רע ,ןָא רע טביוה ךילדנע

 סָאװ ,טייקטסנרע ןַא טימ ,טייקכילרעייפ טימ ,טײקענשזַאװ טימ

 .רעיורט ןעניד'בוט-םוי ַא ןיא טגָארטרַאפ

 טכיזעג ןייז ןוא ,סיוש ן'פיוא ן'ילליוו ןייז טימ טציז יערפ

 וצ טייצ ןופ ןוא םהיא ןעבעל ץיז ךיא .,טייקמורפ טימ טנייש

 ערהעל ןייז ןיא טינ ביולנ ךיא .םינּפ ןייז ךיא טכַארטַאב טייצ

 ץלָאטש רעבָא ןיב ךיא ;ערהעל ס'רעלדַא ןיא טינ ביולג ךיא ןוא

 תובהלתה עליטש ןייז ןוא ןע'יערפ ןעבעל ץיז ךיא סָאװ םעד טימ

 ,ךימ טרעביוצַאב

 ןערָאװעג טייצ רעסיוועג א ףיוא ןענייז זנוא ןופ ענינייא

 זיא ןעטַאנָאמ עכילטע ףיוא רענַאירעטעגעװ ןוא ןעטסיוויטיזאּפ

 רעשיסור רעד ןיא ?עדָאמ עטסכעה , יד ןערָאװעג םזינַאירעטעגעוו

 -ראפ ןעכַאמ טנערעלענ ךיז ןעבָאה סעטסָאבעלאב עגנוי  .עינָאלַאק

 -ענסיוא טָאה ןעמ ;ןעטכורפ ןוא ןעסנירג ןופ םילכאמ ענעדיש
 טינ םעט םוש ןייק סָאד טָאה טפָא .ןעטכירעג ײלרעלַא טרעלק
 .טעװעקַאמסָאּפ טש'רמולכ ךיז ןוא ןעסעגעג רעבָא טָאה ןעמ ..טאהעג

 -ַאירעטעגעװ ןוא ןעטסיא'יערפ עטרעטסיינאב יד ןופ רענייא
 ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ רעגנוי ַא ,ןַאמסדנַאל ַא רעניימ ןעוועג זיא רענ

 ןעבָאה -- 1883 רעמוז םעד ןיא -- טייצ עסיווענ א .יקסרימ

 יטסירק 181 ןופ ּפוטס ן'פיוא) ריטראווק ןייא ףיוא טניואוועג רימ

 סָאװ ,ּפוז ַא טימ ןעוועג דבכמ ךימ רע טָאה לָאמ ןייא .(טירטס

 -ענ טָאה סע .ןעסנירג םינימ ןהעצ ןופ טכָאקעגסיױא טָאה רע

 זיא סע זא ,טרעכיזראפ רעבָא רימ טָאה רע .תורּפכ ףיוא טניוט

 ןופ טנוזעג וצ םהיא טמוקס סע יו טלהיפ רע זַא ןוא ,קיטנַא ןַא
 | ,לעפעל ןעדעי

 ס'יערפ וצ ןעראוועג טרעקַאב ןענייז סָאװ ,יד ןופ רענייא

 רענעבעגרעביא ןא ןערָאװעג זיא רע ,לאקָאב ןעוועג ןיא ,עיגילער
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 רעתמא ןַא יו ןעבעל ןעמונעג טָאה רע ןוא רענַאירעטעגעוװ
 ןיא סע יװ ,ןעברָאטשעג ןוא ןערָאװעג קנַארק זיא רע זיב ,שורַּב
 ,ןערָאװעג טלהעצרעד ןיוש

 -ראפ רעמיא ףיוא ןענייז ןעטנַארנימיא ערעזנוא ןופ רַאּפ א
 -רעטעגעוו ןוא ןעטסיוװיטיזַאּפ טסייה סָאד ,ןעטסיאיערפ ןעבילב

 .םזינומָאק םעד ןהֶא רעבָא ,(רעגינעוו רעדָא רעמ) רענַאי

 א ךימ טרעניארע טירטס יטסירק 181 ןיא ריטרַאוװק ןיימ

 -גנע ףיוא ןעבירשעגפיוא בָאה ךיא סָאװ ,?עקיטרַא ןעטשרע םעד

 "רע ןיא רע .ןעראווענ ןעבירשעג רע זיא ןעטרָאד םירָאװ ,שיל

 טָאה רעצילוּפ ףעזָאשזד) "דלריאו קראי וינ רעד ןיא ןעניש

 -היא ןוא גנוטייצ יד טפיוקענּפָא רעהירפ טייצ רעצרוק צ טימ

 "ענ טינ םענייק ןַאד ךיז טָאה סע .ןעלקיווטנע וצ ןעביוהעגנָא

 .(טפַארק רעגיזיד ַאזַא רַאפ ןעכַאמ רהיא טעװ רע זַא ,ט'מולח

 ןופ עיצַאנָארָאק יד ןעמוקעגרָאֿפ ןַאד ןזיא עװקסָאמ ןיא

 יד ןעמעוװו רַאצ םעד ןופ ןהוז רעד ,ןעטירד םעד רעדנַאסקעלַא

 ןיא ןעשעּפעד עשיסור יד .טיוטעג ןעכָאה ןערענָאיצולָאװער

 עביל רעד ןעגעװ טלהעצרעד ןעבָאה ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא יד

 "עצס ןענעוו ,רעזייק םעיינ םעד וצ סיורא טזייוו קלָאפ סָאד סָאװ

 ָארָאק רעד ייב גנורעטסיינַאב ןוא טייהנעבעגרעביא ןופ סענ

 -יטרַא ןֵא ןעבירשעגנפיוא ןוא טצעזעגקעװוַא ךיז ךיא בָאה ,עיצַאנ

 רעד .תמא טינ זיא סָאד זַא ,טרעלקרע בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא ,לעק

 רעטשרע רעד ףיוא "דלריִאו; רעד ןיא ןענישרע זיא ?עקיטרַא

 -וקַאב םהיא טָאה עיצקַאדער יד זַא ,גנוקרעמנָא ןַא טימ ,שזדייּפ

 רע יו םהיא טקורד יז זַא ןוא טנַארנימיא ןעשיסור ַא ןופ ןעמ

 .טהענ ןוא טהעטש

 .טכיררַאפ קרַאטש שילננע ןיימ ייז ןעבָאה ן'תמא ןיא

4 

 ' ,יאול ןהוז ןייז --- .ןירעּפלַאה ליאכיט
; 

 ןענייז רימ עכלעוו טימ ,טייסכילנעזרעּפ עניטכיל עטייווצ ַא

 ליאכימ ןעוועג זיא ,ןערהָאי ענעי ןיא גנורהירַאב ןיא ןעמוקעג טפָא

 .ןירעּפלאה
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 ףיוא קורדנייא ןעפיט א ןעזָאלענרעביא טָאה יערפ םאיליוו

 ,ןערהָאי ענעי ןופ עינָאלָאק רעשיסור רעד ןופ ץנענילעטניא רעד

 קורדנייא ןעפיט א ןעזָאלעגרעביא טָאה ןירעּפלַאה ?יאכימ ןוא

 ןעטנַארגימיא עשידיא עלַא ףיוא (טרָאס רעדנַא ץנַאנ א ןופ םגה)
 .ןעטייצ עבלעז יד ןופ

 -כילביל יד ןירעּפלַאה זיא ,רוניפ עטסערג יד זיא יערפ ביוא

 -הֶאי רעגיצכַא יד ןופ עסַאמ ןעטנארנימיא יד סָאװ ,רוניפ עטס

 טימ ,ןעדיא רענאקירעמא ערעדנא יד .טנעגענַאב ָאד טָאה ןער

 ףיוא בור סָאד ןעבָאה ,ןעננורהַאפרע טַאהעג ןעבָאה ייז עכלעוו

 -רַאפסימ ךרוד טפָא .קורדנייא ןעניטסניגנוא ןַא טכַאמענ ייז

 יד ןעבָאה ,ןעכַאזרוא ע'תמא ךרוד עקַאט טּפָא רעבָא ,ןעשידנעטש

 ךָאנ ץרַאה ערעווש ס'טנַארנימיא םעד ןעדיא רענַאקירעמַא עגיזָאד

 ענידעבעל א ןעווענ ןזיא רעבָא ןירעּפלַאה .טכַאמענ רערעווש

 ,טכיל ןופ ל?ייז ַא ,ייז רַאפ טסיירט

 ַא, ,,טנעמיד, א ןיא ןירעּפלַאה זַא ,ןעגָאז ןעטלָאװ ןעדיא

 -ירדסיוא טינ ןענעק רעטרעוו עכלעזַא רעבָא ."לַאנ א ןהִא שנעמ

 .ןַאמ ןעזיד ןופ עביל-ךעשנעמ עפיט יד ןעק

 גיצכעז-ןוא-ןייא ןעוועגנ רע זיא ןעמוקענ רעהַא ןענייז רימ ןעוו

 טינ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ שנעמ ַא ןעוועג זיא רע .טלַא רהָאי

 ןעוועג זיא סע רעכלעוו ףיוא ,טכיזענ ענהעש ַא טימ ,רערַאד ןייק

 עכלעוו ןוא ,טייקכילטרעצ ןוא טייקלערייא ,גנודליב ןעסָאנעגסיױא

 -בעלייק ,רענערָאשענ-ץרוק ,רעסייוו א ןיא טסַאפעגנייא ןעוועג זיא

 ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג רע טָאה ןיימעגלַא ןיא .דרָאב רעניד

 .רעקיזומ א רעדָא רָאסעּפָארּפ ַא

 יד .ןעלױּפ ,ווָאקירטעּפ ןופ ןעווענ רע זיא רענערָאבעג ַא

 ןופ דניק ַא סלַא טלעטשענרָאפ םהיא ךיז ןעבָאה ןעטנַארנימיא

 טיײרּפשרַאפ ןעוועג זיא סע ;עילימַאפ רעשיטַארקָאטסירַא ןַא

 -לעוו ,החּפשמ ַא ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רע זַא ,קורדנייא ןַא

 -ענ ,בוטש ןיא שטייד טדערעג ןיוש ןערהָאי ענעי ןיא טָאה עכ

 סָאד .ןערידוטש רעדניק יד טקישענ ןוא "שטייד , ךיז טדיילק

 .תועט א ןעוועגנ זיא

 ַא -- דיא רעניטייצרַאפ ַא ןעוועגנ זיא רעטָאפ ס'ןירעּפלַאה

 -ָאליפ ןיא טריסערעטניאראפ ןעוועג רעבָא זיא רע ,ןדמל ַא דיא
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 ןעפַאזָאליפ עשטייד יד ןעזעלענ טָאה רע ןוא ,ךיוא רעכיב עשיפָאז
 "עג טדערעג רע טָאה ןעדייר רעבָא .ךארּפש רעשטייד רעד ןיא

 -נהעוועג םעד ףיוא ןעוועג רע זיא טדיילקעג ןוא שידיא עכילנהעוו

 .ןעטייצ ענעי ןופ רענייטש ןעשידיא ןעכיל

 טכארברַאפ ןערהָאי-רעדניק ענייז טָאה ןירעּפלַאה ?יאכימ

 ןיא רע ןעוו ,רעטעּפש ,ווָאשַאמָאט לעטדעטש רעשיליוּפ רעד ןיא

 "ילקענרעבירַא ךיז עילימַאפ יד טָאה ,רהָאי ןהעצניינ ןעוועג טלא

 עשידיא יו טדיילקענ ןעוועג ןַאד זיא רע ןוא ,ןראננוא ןיא ןעב

 ַא ןענָארטעג טָאה רע :ןעטייצ ענעי ןיא ןעליוּפ ןופ םירחוס

 .תואּפ ןוא עטָאּפַאק עגנַאל

 רעד טימ ןעראווענ טנאקאב ?ענש זיא ןירעּפלַאה רעגנוי רעד

 רע .רוטַארעטיל רעשירַאגנוא רעד טימ ןוא ךַארּפש רעשיראננוא

 ןעמוקענ רע ןיא רהיא ךרוד ןוא םָארק'ךוב א טנעפעענ טָאה

 ןעלעפעג ייז זיא רע םיצירּפ עשיראגנוא טימ גנורהיראב ןיא

 ןיא .בולק רעייז ןיא ןעדַאלנייא םהיא ןענעלפ ייז ןוא ןערָאװעג

 ןעגעלפ ייז זַא טקרעמַאב טקנוּפ ןעזיד ייב טרעוו עיפַארגָאיב ןייז

 עשידיא עשידַָאמט-טלא ענייז ףיוא גידנעקוק םינ ןעדַאלנייא םחיא

 -לַאה ?יאכימ טָאה ןאד וליפַא ןא ,ָאזלא ,טסייה סָאד ,רעדיילק

 -עּפש .תואּפ ןוא עטָאּפַאק עגנַאל א ןענַארטעג ךיוא ךָאנ ןירעּפ

 .שיאעפַארייא ןעדיילק ןעמונעג ךיז רע טָאה רעבָא רעט

 "ער יד ןעכָארבענסױא טָאה ןראננוא ןיא ןעוו ,1848 ןיא

 -ָאיצולַאװער יד .ןעמונעג לײטנַא רהיא ןיא רע טָאה ,עיצולָאװ

 יקעס ערהיא ןופ םענייא רַאפ טכַאמעגנ םהיא טָאה גנורינער ערענ

 ןוא קעטָאילביב רהיא ףיוא ןעבעגעג גנוטכַא טָאה רע) ערעטער

 ןעוו ,רעהכָאנ .(טייקניטעט רהיא ןופ גנולײטּפָא-עסערּפ רעד ףיוא
 ;זירַאּפ ןייק ןעפָאלטנַא רע זיא ,ןעלַאפענכרוד זיא עיצולַָאװער יד

 -עּפש ,דנַאלגנע ןיא טניואוועג טייצ עסיוועג א רע טָאה ךָאנרעד

 .ןרַאננוא ןייק ןעמוקענקירוצ רע זיא רעט

 ןאד זיא רע .אקירעמַא ןייק טרירנימע רע טָאה 1888 ןיא

 ןוא רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןעזעלַאב טונ ןעוועג ןיוש

 ,שטייד ךיוא ןוא ןעכַארּפש ייווצ עזיד .רעשילגנע רעד ןיא ךיוא

 רע .ךילדנירנ טנעקענ ןיוש ןַאד רע טָאה שירָאנגנוא ןוא שיליוּפ

 טָאה רע יו יױזַא ןוא ,ןורכז ןעכילנהעוועננוא ןא טַאהעג טָאה
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 טָאה ,טקנעדענ םונ ץלא ןוא ,טנערעלענ ןוא ןעזעלענ ליפ
 רעטעדליבענ ךילנהעוועננוא סלא טייקמַאזקרעמפיוא ןעניוצעג רע

 טינ ןַאד רע יװ ןעשנעמ עכלעזַא ךיז ןעבָאה קרָאי וינ ןיא ,ןַאמ

 ,טרענלאװענ

 יד ןוא אקירעמַא ןייק רעטָאפ ןייז טכַארבענּפָארא טָאה רע

 ' .םייה עיינ ןייז ןעראענ זיא דנַאל
 -רושז ןוא עשירארעטיל טימ טניטפעשאב ָאד ךיז טָאה רע

 ,ןָאשיענ, רעד ןיא ךילכעזטּפיוה טשרעוצ ,טייברא עשיטסילַאנ

 רע טנעלפ ןעטרָאד .?טסוָאּפ גנינוויא , רעד ןופ טַאלב-ןעכָאװ יד

 ערעדנא רעביא ןעלקיטרַא ןוא ןעקיטירק עשירַארעטיל ןעביירש

 ס'ןָאטלעּפַא , ןופ ןערָאטקַאדער יד םהיא ןעבָאה רעטעּפש ,ןענַארּפ

 ַא ייז ייב ןערעוו וצ ןעדאלעננייא "עידיּפָאלקיאסנע ןעקירעמַא

 -ייא ןעמונרַאפ רע טָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא .רעטייבראטימ

 םעד ףיוא ,עיצקַאדער רעד ןיא רעצעלּפ עטסניטכיוו יד ןופ םענ

 ןעמָאנ ןייז ךיז טניפעג עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ טָאלב-רעדַאפ

 רע טָאה ךילכעזטּפיוה ."רָאטקַאדער-ספליה , לעטיט םעד רעטנוא

 טימ טנידענ עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ גנולעטשנעמאזוצ רעד ןיא

 ענידעבעל א ןעוועג ןיילא זיא רע ,ןורכז ןוא טייחנעזעלאב ןייז

 סע ןעוו ,ןעלקיטרא עלַא ןעקוקכרוד טנעלפ רע .עידעּפָאלקיצנע

 טָאה ,טקַאפ ַא ןיא רעדָא רעפיצ א ןיא תועט א סעּפע ןעוועג זיא

 .ניוא ןייז ןהענייברַאפ טנעקעג טינ סָאד

 -ךיוח ןעווענ ךיוא ןענייז עכלעוו ,ןהיז ייווצ טַאהעג טָאה רע

 ןעטייקניהעפ ענידריווקרעמ טַאהעג ייז ןעבָאה ךיוא .עטנערעלעג

 ןייק ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוֶו .ןעדוטַאנ עדנעביל-ךעשנעמ ןוא

 יאול ,ןחוז ןערענניא ןייז טימס טניואועג רע טָאה ,אקירעמא

 ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוװענ זיא ,אלעשזדנַא ,ןהֹוז רערעטלע רעד)

 טָאה רע .טעטיסרעווינוא רענאקירעמא ןא ןיא עינָאלָאטנַאעלאּפ

 .(טפַאשנעסיװ רעזיד ןיא ןעמָאנ ןעסיורג ַא ןעברָאװדע ךיז

 תונברק ןעזייוואב ןעמונעג ךיז ןעבָאה אקירעמפא ןיא ןעוו

 א טכאמענ ןע'ירעּפלאה ףיוא ייז ןעבָאה ,ןעמָארנָאּפ יד ןופ

 עמירַאוו ַאזַא ןעוועג זיא ייז וצ עיטַאּפמיס ןייז .קורדנייא ןעפיט

 ףךיז טָאה סע -- ןעקירדסיוא ןיילא ךיז טנעלפ רע יו -- זַא

 רע .ןעבעל רעניטסיינ רעיינ א ןעביוהעגנָא םהיא ייב רהיא ךרוד
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 רעיינ ןייז וצ טלהיפ רנ רעטרעטסייגאב א יװ טלהיפעג ךיז טָאה

 .עינילער

 נָאט ךילבעטשכוב טײברַאעג ןעטנַארנימיא יד רַאפ טָאה רע

 ןייז ןופ לייט ןעסיווג א ייז ףיוא טנעּפסרַאפ ןוא ,טכַאנ ןוא

 .ןענעמרַאפ םעניילק

 טעטימאק-ןעטנארנימיא םעד ייב רע טָאה טייצ עסיוועג ַא

 ןענַאטשעגסױא ןיא הע .רעשזדענעמ ןופ עלעטש יד ןעמונראפ

 .םידוהי עכייר יד ןופ יא ,ןעטנַארנימיא יד ןופ יא תורצ עסיורג

 .טפַאשביל טימ ןעגָארטרַאפ ץלַא רעבָא טָאה רע

 -יא ןעוועג רע ןיא עיצַאזינָאלַָאק רעשידיא ןופ עעדיא רעד

 ךָאד .טביולגעג טינ רע טָאה רעבָא םזינומָאק ןיא ; ןעבענרעב

 ענומָאק רעד רַאפ ןעטייברא וצ טרעטשעג טשינ םהיא סָאד טָאה

 ירַאֿפ ןעװעג ןיא טייקניטעט-טּפיױה ןייז רעבָא ."אסעדא ןינ,

 -רַאפ ענלעצנייא סלַא !עדיא ןעצעזַאב וצ גנובערטש א טימ ןעדנוב

 -לעזעג עלעיצעּפס ַא ןערָאװעג טעדנירגענ ןַאד זיא סע .סרעמ

 ,"יטעייסַאס דיע ?ערושטלָאקירגע רָאיפעטנַאמ , יד---וצרעד טפַאש

 .רעוט טּפיױה רעד ןוא רעטערקעס רעד ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןופ

 שזודָאשזד -- רעטכיד רענעזעװועג ַא ןעווענ זיא רערושזערט רעד

 .ןַאמדלָאג םוילושזד --- רעלָארטנָאק רעד ןוא ,סקעזייא

 -ראפ ןיא סעינָאלָאק עשידיא ןערָאװעג טעדנירנעג ןענייז סע

 .יזריושזד וינ ןיא ,סעזנעק ןיא ,ַאטָאקַאד ןיא ; רעצעלּפ ענעדיש

 ןופ רעבָא .טַאהעג טינ ייז ןעבָאה סעינָאלָאק סֵלַא גלָאפרע ןייק

 יו ,ךעלטדעטש עשידיא ןעסקאוועגסיורא ןענייז ייז ןופ רֶאּפ א

 ןעסאג יד ןופ ענייא ואוו ,ליּפשייב םוצ ,יזריושזד וינ ,לעמראק

 .ןעמָאנ ס'ןירעּפלאה טגָארט

 םעד ןעלעוו סָאװ ןעליּפשייב רָאֹּפ א ןעננערב ָאד לי ךיא

 -לעז ןעזיד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעגעו ףירגַאב ַא ןעבעג רעזעל

 .ןעשנעמ םענעט

 לעמרַאק ןופ טמוק רעמרַאפ עשידיא ענייז ןופ רענייא

 ,הוק ַא טרעדָאפ ןוא ןע'ןירעּפלַאה וצ טמוק רע .קרָאי וינ ןייק

 -טנע ןירעּפלַאה .םראפ ןייז וצ ןעבָאה ניטיונ ףרַאד רע עכלעוו

 טנעמַָאמ םעד ןיא ;ןהעז טעװ רע ,ןעיירט טעװ רע זַא ,טרעפ
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 טּפַאכ קינ'בושי רעד ,ןעגירק וצ רעווש עמוס עגיטיונ יד זיא
 ןוא ןעלסיירט וצ ןָא םהיא טביוה ,סעּפאלק יד רַאפ ןֶא םהיא
 -עו רימ לָאז הוק א, :ןפוא ןעש"קינבושי ןעטכע ן'פיוא טיירש
 "!ןערעוװ רימ לָאז הוק ַא ?טרעה רהיא !ןער

 טָאה רעטעּפש .ןעסירעגסױרַא םיוק ךיז טָאה ןירעּפלַאה
 ןיימ ןעבעגעגרעביא עטכישעג יד ענימ רעגירעיורט ַא טימ רע
 -רַאפ ןיא רע זַא ,טניימענ טָאה ןַאלּפַאק .ןע'ןַאלּפַאק דניירפ
 םהיא טלהָאצַאב ןעמ רעכלעוו טימ טייקבָארג רעד ןופ טרעיורט
 טינ רעבָא ,סרעמרַאפ עשידיא יד רַאּפ םוט רע סָאװ ,ץלא רַאפ
 .טניימעג ןירעּפלַאה טָאה סָאר

 ןיא ךיז טגיטיונ רע יו ,ןעלעטשרָאפ ןיוש ךיז ןעק ןעמ --
 -ענ רע טָאה --- ,דלודעג ןופ סיורא ױזַא זיא רע זַא ,הֹוק רעד
 .ןע'ןַאלּפַאק וצ טגָאז

 ןירעּפלַאה ןעמעוו ייב ,םידוחהי עקסרענָאילימ יד ןופ רענייא
 םהיא טָאה ,ןעטנַארנימיא יד רַאפ טלעג ןעטעב ןעגנאגעג זיא
 .ןעטעבעגרעביא םהיא רע טָאה ךָאנרעד ,טלעדנַאהַאב בָארג לָאמַא
 .םעד ןעגעוו ןערעױדַאב טקירדעגסיוא רעטעּפש ןירעּפלַאה טָאה

 ,רעטרעו טימ ןעטעבעגרעביא טינ רימ טלָאו רע ןעוו ---
 -עג רע טָאה -- ,עבטמ ערעסערג ַא ןעבעגעג רשפא רע טלָאװ
 .טייקטסנרע רעוויאַאנ טימ טגָאז

 ךייר עוויאאנ עכלעזא זַא ,ןעניימ טינ רעבָא ףרַאד ןעמ
 ןעוועג זיא ןירעּפלַאה .לכש גינייוו ףיוא ןעכייצ ַא ןעוועג ןענייז
 ַא טימ ןוא דנאטשרַאפ ןעשיטקַארּפ ַא טיס ,שנעמ רענולק ַא
 -ומ םעד וצ רע טהעג ,ליּפשייב םוצ ,טָא .טקאט ןעטַאקילעד
 -ביה ַא ןענירקסױרַא ליוװו רע ןעמעוו ייב ,ףיש בָאקיישזד רענָאיל
 רענייז ץפיוא קוק א טינ רע .עינָאלָאק ַא רַאפ טלעג עמוס עש
 ,רעניד וצ עדנוטש עכלַאה ַא ןיוש זיא סע --

 ןעטעב וצ טייצ יד טינ זיא טציא -- ,רע טגָאז --- ,ןיינ --
 ךָאנ טונימ ןהעצ א ןעטעב ןהעג ןעמ פרַאד ריבג ַא ייב .טלענ
 .טאז ןיוש זיא רע ןעוו ,רעניד

 ןימ רעדנַא ןַא ןעכיורבעג רע טנעלפ ןעטנַארנימיא יד טימ
 ,ןעטנעגילעטניא עטנַאקַאב ענייז עציטש ןעבעג ֹוצ םוא :טקַאט
 עגידטשרמולכ ןערהעלקוצ רע טגעלפ ,טגיטיונעג ךיז ןעבָאה סָאװ
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 ייז זַא ,ןעלהיפ טינ ךיז ןעלָאז ייז ידכ ,ייז רַאפ ןעגנוניטפעשַאב

 סלַא עלעטש ַא ןעבענענ רע טָאה ?שמ? ,םענייא ,הקדצ ןעמענ

 טינ םהיא רַאפ רע טָאה טייברא רעטערקעס ןייק םנה רעטערקעס

 -נַא ןַא סעּפע טכארטעגסיוא רע טָאה ןעטייוצ ַא רַאפ .טאהעג

 א ;ןַאט וצ סאוו ןעװעג טינ זיא סע ןעכלעוו ייב ,באשזד רעד

 רעסיװעג ַא ףיױא טלעג "ןעהילענ, רע טָאה טייל עגנוי עּפורג

 זייווכעלסיב ןוא ,שילגנע ןענרעל לייוורעד ךיז ןעלאז ייז זַא ,טייצ

 ןוא .טרַאנעגּפָא םהיא ןעבָאה ענינייא .ןענידרַאפ וצ סעּפע ןעכוז

 טינ טכאמענ רעבָא ךיז טָאה רע .ןענַאטשרַאפ טוג סָאד טָאה רע

 ,גידנעהעטשרַאפ

 -עג ןיא ,טניואוועג טָאה רע ןעכלעוו טימ ,יאול ןהוז ןייז

 ןייז טלהעפענ רעבָא טָאה םהיא  ,רעטָאפ רעד יװ טקנוּפ ןעוי

 ןעטעב דיא ַא ןעמוקעג ייז וצ ןיא לָאמ ןייא ..טייקשיטקארּפ

 ןוא םייה רעד ןיא ןעװעג טינ זיא רעטָאפ רעד  ,רַאלָאד רָאּפ ַא

 סָאד רע טָאה  .רַאלָאד ףניפ רָאנ טַאהעג ךיז ייב טָאה ןהוז רעד

 יירד רעדָא ייווצ יו רהעמ טָאה דיא רעד .ןעבעגעגקעוַא םהיא

 ךָאד ןעמ ןעק ,ףניפ טיג ןעמ זַא רעבָא ,טרַאװרע טינ רַאלָאד

 ןיא סע :םינּפ ןעמורק ַא רע טכַאמ .רהעמ ךָאנ ןעמוקאב רשפא

 -לענָאּפש ייווצ קעװַא םהיא טיג ןוא ןירעּפלַאה יאול טמענ .נינייוו

 ,סטוס עיינ

 ךיז רע טָאה -- ,טינ רעדייל ךיא בָאה שעק ןייק רהעמ ---

 -הַאֹפ טהעג -- ,םינּפ-"תונמחר ַא טימ טגידלושטנע ןעדיא ן'רַאפ

 ?גונעג ןייז ךייא טעװו סָאד טצעז

 .לָאמ ןייא רָאנ ןעוועג ךיא ןיב זיוה ןיא סנירעּפלַאה יד ייב

 רעט-90 רעד םורא ,סיילּפ ןעמקיב ףיוא טניואוועג טָאה רע

 רעכלעוו ,רעויר טסיא םעד ןעבעל ,לעקניוו רעליטש ַא ,טירטס

 בָאה ךיא .דנעגעג רעשיטַאבעלַאב ,רענייפ א ןעוועג ןַאד ןיא

 ,םייהַא גידנעהעג ןוא .דנעווא ןַא טכרַאברַאּפ ןע'ןירעּפלַאה טימ

 .םהיא וצ טכרופרהע טימ לופ ןעוועג ךיא ןיב

 םכַארבראפ ןוא ןהעזעג םהיא ךיא בָאה טעטימָאק םעד ןיא

 ,טפִא ץנַאנ םהיא טימ

 -עד א ןיא ןעהיצניירַא טפורּפענ םהיא ךיא בָאה לָאמ ןייא
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 סשח ןייק םעד וצ רעבָא טָאה רע ; םזילַאיצַאס ןענעוו עטַאב

 ןוא .טביולנעג טינ םזילַאיצַאס םעד ןיא טָאה רע .טאהעג טינ

 -ניא טינ םתס םהיא טָאה םינינע עכלעזַא ןעגעוו ןעריטַאבעד

 ענעטלעז ענייז .רעקנעד ןייק ןעוװעג םינ זיא רע .טריסערעט

 עכלעוו ,ןעטפאשנעסיו וצ טניינעג ןעוועג ןענייז ןעטייקגיהעפ

 טַאהעג ביל ךיוא רעבָא טָאה רע .ןורכז טרעדָאפעג ןעבָאה

 רעשיטקַארּפ א ןעוװעג רע ןיא םזילַאעדיא ןייז ןיא  .עיזעֶאּפ

 ןעוועג זיא טייקסטוג ןוא עביל-ךעשנעמ עכילדנענוא ןייז .שנעמ

 לעטש ן'פיוא ןעצונ ןעננערב וצ ננובערטש ַא טימ ןעדנוברַאפ

 -עג םעד ןיא תילכת ַא עניטפרידעב-טיונ רַאפ ןעכוז וצ ןוא

 ןעיוברעביא ןענעוװו ןעננונעװַאב .טרָאוװ םעד ןופ ןיז ןעכילנהעוו

 ףיוא ןעבָאה ןעבעל ןעכילשנעמ םעד ןופ טנעמַאדנופ ןעצנַאג םעד

 רעבָא עעדיאזעינָאלָאק יד .טכאמענ טינ קורדנייא ןייק םהיא

 רַאפ רע זיא ,טפנוקוצ רעטנעהָאנ רעד ןיא ףליה טגנָאזענוצ טָאה

 ןעוועג ךילקריוו םהיא ייב זיא סָאד ;ןעוװעג טרעטסייגַאכ רהיא

 -ָאק .אסעדאדוינ, יד ןעפלָאהענ טָאה רע ביוא ןוא .,לאעדיא א

 ךיוא ןוא ,טייקסטונ ןופ ךאפנייא ןעוועג סָאד זיא ,ןעטסינומ

 -ָאק א ףיוא םתס יו טקוקענ םרַאפ רעייז ףיוא טָאה רע ?ייוו

 .עינָאל

9 

 -ָאס --- .שטיוַארימ -- ? טסיכרַאנַא ןא ןעוועג ןאד ךיא ןיב

 רעד ןוא ןעטסיכראנַא ,ןערענָאיצולָאװער-לאיצ
 .באווש סוטסוי -- .דנַאלסור ןיא ףמאק

 -נוא .ןייאראפ עדנאנאּפארּפ םעד ןיא ניטעט ןעוועג ןיב ךיא
 םעד ןיא ןעראווענ ןעטלַאהענּפָא רעמיא ןענייז ןענניטימ ערעז

 .טירטס עטסקעז 698 ןיא ,ץאלּפ-סננולמַאזרַאפ ןעשיטסיכרַאנַא

 .ןעטסיכרַאנַא עשטייד טימ ןעראווענ טנאקאב ךיא ןיב ןעטרָאד

 ַא ,גנוטייצ עשידיא ַא ןעבעגוצסיורַא ןעבילקענ ךיז ןעבָאה רימ
 ,רָאטקאדער רעד ןייז טלָאזעג בָאה ךיא רעכלעוו ןופ טָאלבנעכָאוי

 ןיא ץלַא ,ןענניטימ עשידיא עבילטע ךָאנ טריסערדַא בָאה ךיא

 רעד טָאה טייברא סנָאיצַאזינַאנרָא ןייק .טירטס עטסקעז 9
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 סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ בָאה ךיא ןוא ןָאטענ טינ רעבָא ןייאראפ

 .ןָאט ןעפראד רימ טייברא עשיטקארּפ ַא רַאפ

 טינ רעבָא ,טסילַאיצָאס רעכילרהע ןַא ןעוועג זיא שטיווָארימ

 ַאזַא ןעװעג ןיא ּפָאק ןיא םהיא ייב ןוא ,שנעמ רעשיטקַארּפ ןייק

 ,ןעשטייד ןעוועג ןענייז רעדילגטימ ערעדנַא יד ,רימ ייב יו ןַאמוט

 ןיא ייז ייב ןוא ,עשירַאגנוא רֶאֹּפ ַא ןוא ןעדיא עשיסור עכילטע

 "ימ ייב ןוא רימ ייב יו לעמוט רעבלעז רעד ןעוועג זיא תוחומ יד

 .ן'שטיווָאר

 -רַאֿפ וצ ,רעטײברַא עשידיא יד ןעריזינַאנרָא ףרַאד ןעמ זַא

 גַאדעג ַאזַא -- עגַאל עגיטסיינ ןוא עלעירעטַאמ רעייז ןערעסעב

 יד ךיז טכַאד .ןעלַאפעגנייא טינ זנוא ןופ םענייק טשרעוצ זיא

 ןעזיועג טָאה רעטײברַא-קַאד יד ןופ קיירטס םעד טימ עטכישעג

 רעהירפ ךָאנ ךָאד טָאה ןיילַא שטיווארימ ןוא ,זיא סָאד ניטיונ יו

 "רע וצ ייז ןעטנארגימיא עשידיא ןופ גנולמאזרעפ א ןעפורראפ

 זיא עשזיסָאװרַאפ ."ןעבעקס, וצ ןיא סע ךילדנעש יװ ןערעלק

 טריזינַאגרָא טינ רע טָאה סָאװרַאפ ?רעטייוו ןעגנַאגעג טינ רע

 "עט טרָאס ַאזַא זַא ,זיא טרָאװטנַא רעד ? רעדיינש עשידיא יד

 גינייוודוצ ,גידעכָאװ-וצ סלַא טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז טָאה טייקגיט

 .טלהיפעג ןַאד ךיוא ךיא בָאה ױזַא ןוא .שירענָאיצולָאװער

 -עג גנוגעװַאב רענַאקירעמַא רעד ףיוא טָאה שטיווָארימ

 ןיז .ףמאק ןעשיסור םעד ןופ ןעלירב עטיור יד ךרוד טקוק

 יערדנַא ןעבענעג ןעמָאנ ַא רע טָאה ,עלעגניא ַא ,דניק טשרע

 "עג טָאה סָאװ ,עּפורג רעד ןופ רערהיפ םעד ךָאנ ,ווָאבַאילעשז

 יזַא ,שטיװָארימדװָאבַאילעשזײערדנַא .רסיק ןעשיסור םעד טיוט

 -עג ךילטנענייא זיא דניק סָאד .ןעפורעג דניק םעד ןעמ טָאה

 סָאװ ,ןעגנוניימ ןוא ןעלהיפענ יד ןופ קורדסיוא רעגידעבעל ַא ןעוו

 םערעטניא ןַא רַאפ סָאװ טנייה .טַאהעג ןַאד ןעבָאה עלַא רימ

 עכילצעזעג ,ענידלושנוא עכלעזַא ןיא ןעבָאה טנעקענ רימ ןעבָאה

 רַאפ ןעטייברא וצ ?אקירעמַא ןיא סנָאינוי-דיירט יו ןעכַאז

 -ַאיצָאס ַא רַאפ סָאװ טנייה ;רהאפעג טימ טינ טקעמש סנאינוי

 .גנַאגןעקנאדעג רעזנוא ןעוועג זיא ױזַא -- ?סָאד זיא םזיל

 ' -רַאנַא ןעשטייד ַא טימ ןערָאװעג טעדניירפַאב זיא סענאדאב
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 'םעד ןיא ןהעז דנעווַא ןעדעי ךיז טגעלפ רע ןעכלעוו טימ ,טסיכ

 ; רושטקעל עטשרע ןיימ ןעטלַאהעג בָאה ךיא אוו ,ןולַאס ןעבלעז
 -ָאהעג טנַאקַאב םהיא טימ ךיוא ךיא ןיב ן'סענאדאב ךרוד ןוא

 זיא רע ןוא ,רעשינרַאװ ַא ןעוװעג ןזיא טסיכרַאנַא רעזיד .,ןער

 -ענ ךיא .ןאינוי ןייז ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןעוועג רָארג
 רימ ףיוא טָאה סָאד קורדנייא ןעראברעדנָאז ַא רַאפ סָאװ קנעד

 עבלעזא ןעגעװ ןעדייר רָאנ לָאז רענָאיצולַאװער א .טכאמעג

 ! ןעכַאז "עכילבעל , עכלעזא ,"עגירעכָאװ,

 בָאה ,ּפָאק ןיא ?עמוט א ןעוועג ןַאד זיא ן'שטיווָארימ ייב זַא
 םוצ .שנעמ רעראברעדנָאז א ןעוועג ?לכב זיא רע .ןענַאטשראפ ךיא

 .עיפארגָאעג ןענרעל וצ יורפ ןייז ןעגנואווצעג טָאה רע :?יּפשיײיב

 לָאז יז זַא ,טלָאװעג רע טָאה .טעדליבעג גונעג ןעוועג טינ זיא יז
 רַאפ עיזַאנמיג רעשיסור ַא ןופ סרוק םעד ןעכאמכרוד בוטש ןיא

 .ךעלכיב-רהעל עשיסור יד ןענרעל טזומעג יז טָאה ,ָאזלא ; ךעלדיימ
 טזומעג יז טָאה ךָאד ; תולד רעכילקערש ַא ןעוועג זיא בוטש ןיא

 ןענרעל ןוא עיפַארגנָאעג ס'ווָאנרימס טימ קירוצ ןוא ןיה ןהענמוא

 טפָא .טדעטש ,ןעכייט ,ןעלזניא ןופ ןעמענ יד גינייווסיוא ףיוא

 טינ זיא סע ;ןעיירש ווָאבאילעשז יערדנַא רעניילק רעד טנעלפ

 ןיא רעטָאפ רעד רעבָא .ןעסע וצ ןעבעג וצ םהיא סָאװ ןעוועג

 -ַאב ,רעכילרהע ןא .גנוגעװַאב רעד ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג רעמיא
 -ַאפ ןייז רַאפ ןָאט ףרַאד ןעמ סָאװ רעבָא ;שנעמ רעטרעטסייג
 טינ רע טָאה ,גנוגעוואב רעד רַאפ ןָאט ףרַאד ןעמ סָאװ ןוא ,עילימ

 ,ןענַאטשראפ

 זיא סע קלָאט גינייוו יו ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא זא ,גָאז ךיא

 "עג רעבָא ךיא בָאה .םזיכרַאנַא סע'שטיווָארימ ןיא ןענאראפ

 םענענייא ןיימ ןיא ןאהרַאפ זיא סע קלָאט נינייוו יו טסואוו

 -רַאה ןיא ךיז ייב .,טלהיפעג סָאד ךיא בָאה זייוולייט --- ?חומ

 רָאלק ץלַא רימ לָאז סָאװ ,ןעצימיא ךָאנ טשרודעג ךיא בָאה ןעצ

 ןעטשרוד םייב סע זיא רהָאֹי ףניפ-ריפ עטשרע יד רעבָא ,ןעכַאמ

 ,ףירב ַא ןיא טקירדענסיױא לָאמַא ךיא בָאה ץלַא סָאד) ןעבילבעג

 רָאטקָאד וצ ןעבירשעג טייצ רענעי םורַא בָאה ךיא ןעכלעוו

 ןוא ,איפלעדאליפ ןיא טניואוועג ןאד טָאה רעכלעוו ,ןע'קאוויּפס
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 -עגּפָא רעטעּפש טרעדנוהרהָאי לעטרעפ ַא טימ טָאה רע ןעכלעוו

 .("טפירש םואעליבוי, ןעטנָאמרעדנעבױא םעד ןיא טקורד

 ךיא סולפנייא סנעמעוו רעטנוא ,ןעטסיכרַאנַא עשטייד יד

 -ראנא ןייק ןעוועג טינ ךילטנעגייא ןענייז ,ןענופעג ןאד ךיז בָאה

 ןענייז ייז .ןעטסיסקרַאמ ,ןעטַארקָאמעד-לַאיצַאס רָאנ ,ןעטסיכ

 רעשיטַאדקָאמעדילַאיצַאס רעד טימ ןעדירפוצ ןעוועג טינ רעבָא

 ייז .ךַאוּפש רעשיטַארקָאמעדד-לַאיצַאס רעד טימ ןוא קיטקַאט

 ָאװער טימ ,םַארגָארּפ "ערענָאיצולָאװער , א טרעדָאפעג ןעכָאה

 .רעטרעוו ערערענָאיצול

 "ןעטסיכרַאנַא, ןעמָאנ םעד טימ ךיז ייז ןעבָאה טשרעוצ

 -לַאיצָאס, ןעוועג זיא ?לעטיט רעלעיציפָא רעייז .ןעפורעג טינרָאג

 ילַאיצָאס ןעמָאנ םעד וצ ץַאזנעגעג סלַא ,"ןערענָאיצולָאװער

 עשיטסילַאיצַאס יד ןעזָאלרַאפ ןעבָאה ייז .?ןעטַארקָאמעד

 -לַאיצָאס ןייר א ןעװעג ןיא עכלעוו) ייטראפ רעטייברא

 -לַאיצַאספ טעדנירנעג ןעבָאה ןוא (עיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד

 טימ טריקַאטַא ײטרַאּפ יד ןעבָאה ייז ."ןעבולק ערענָאיצולָאװער

 -סקלָאפ, יד ,ןַאנרֶא רהיא ןוא רהיא ,רעטרעו עטספרַאש יד

 יַאוד ףלָאדַא ,ץיוועש ,סַאנָאי ,רערהיפ ערהיא טימ ,"גנוטייצ

 ןופ יװ טכַאמעג קזוח ייז ןופ ןעבָאה ייז ערעדנַא ןוא

 ףיוא ןערהיפ ףמַאקךעסַאלק םעד ןעליוו עכלעוו ,"סעקשעמעל,

 .רעגייטש "ןעכילרינַאמ-ךילריצ , ַא

 טרעה ןעמ עכלעוו ,ןעיירשעג עבלעזיד טימ תונעט עבלעזיר

 ןעטסילַאיצַאס יד ןעגעג ןעטסינומָאק-סעקיװעשלָאב יד ןופ טנייה

 .עטבישעג עבלעזיד טקנוּפ ---

 ןערָאװעג "ןערענָאיצולָאװער-לַאיצַאס, יד ןענייז ןעטסיכרַאנא

 ןעבָאה ייז סָאװ ףמַאק םעד ךרוד עקַאט ןוא ,זייװכעלסיב

 .ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןענעג טרהיפעגנ

 רָאנ ןעוועג אקירעמַא ןיא ןעטסיכרַאנַא ןענייז טשרעוצ

 רעבָא יװ יֹוזַא ,(ןעשטייד ךיוא סנעטסיימ) ןעשנעמ עטלהצעג

 ערענָאיצולַאװער, ןענעו ןעזַארפ טכיורבעג ךיוא ןעבָאה ייז

 -לַאיצָאס יד ןוא ייז ןעשיווצ עיטַאּפמיס יד זיא ,"ןעטַאהט

 ןערָאװעג ןיא סע רעפרַאש סָאװ .ןעסקַאװעג ןערענָאיצולָאװעד
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 יד ןוא ןערענָאיצולָאװער-לַאיצַאס יד ןעשיווצ טפַאשדנייפ יד

 -לַאיצָאס יד ןענייז רעטנעהענ ץלַא ,ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס

 ןענייז ייז .ןעטסיכרַאנַא יד וצ ןעמוקענוצ ןערענָאיצולָאװער

 סלא רָאנ טינ ,"סבולק, ערעייז ןיא ןערָאװעג טשימעגנעמַאזוצ

 םזיסקרַאמ רעד .ןעקנַאדעג ערעייז טימ ךיוא רָאנ ,רעדילנטימ

 טרעטנָאלּפעגפיױנוצ ןערָאװעג זיא ןערענָאיצולָאװער:לַאיצַאס יד ןופ

 ןופ ךוּפיה רעד ןענייז עכלעוו ,ןעּפיצנירּפ עשיטסיכרַאנַא טימ

 ןַא ןעמוקעגסיױרַא ןיא סע .ערהעל רעשיטסיסקרַאמ רעד

 .ןיזנוא רעכַאפנייא

 סיטקַאט ןוא עירָאעט רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ רעדנירנ יד

 ,ןינקַאב סור רעד ןוא ןָאהדורּפ זיוצנַארפ רעד ןעוועג ןענייז

 .טכַאלעגסיוא ןוא טריקַאטַא ניטפיג סקרַאמ ?רַאק טָאה עדייב ןוא

 םזינקאב םעד טימ םזיסקרַאפ םעד ןענינייאראפ ןעפורּפ וצ

 ."יינ; 8 טימ "אי, 8 ןעגינייארַאפ ןעפורּפ וצ יװ ױזַא ןיא
 רעהַא ןיא ַאקירעמַא ןייק ןערירגימיא ןיימ ךָאנ רהָאי ַא

 ןערָאװענ ןיא רע .טסָאמ ןַאהָאי רעטמהירַאב רעד ןעמוקענ

 ךיוא ךיז טָאה רע ןוא ;ןעטסיכרַאנַא עניה יד ןופ רערהיפ רעד

 ,ןיקטָאּפַָארק רעטעּפ ץנירּפ .טסיסקרַאפ ַא ראפ ןעטלַאהעג

 -רַאנַא יד ןופ רערהיפ רעד ןעוועג ןערהָאי עליפ ןזיא רעכלעוו

 סנעטסנינייוו ךורּפשרעדיװ ַאזַא ןופ זיא ,אּפָארייא ןיא ןעטסיכ

 םעד ןופ רעננעגנ רענידנעטשלַאפ א ןעווענ ןיא רע .,ןעוועג יירפ

 ,םזיסקרַאמ

 יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעוועג ,ָאזלַא ,ןיב ךיא

 ןופ רעטנָאלּפ םעד ןוא "ןערענאיצולאווער-לאיצַאס , עשטייד

 .ןןעמונעגרעביא ייז ייב ךיא בָאה םזיכרַאנַא טימ םזילַאיצָאס

 ךיא טלָאװ ,"ננוטייצ-סקלָאפ, יד ןעזעלעג יונעג טלָאװ ךיא ןעוו
 -ענסיוא ענינעשימ יד טלָאװ חומ ןיימ ןוא ,ןענַאטשרַאפ רהעמ

 .דלודעג גינייוו טַאהעג ךיא בָאה שטייד וצ רעבָא ,ןעדימ

 ,עגנַאל יד וצ ןעניואווענוצוצ ךיז ןעוועג רעוװש רימ ןיא סע

 עכלעוו ,גנונדרָארעטרעװ רעייז טימ ןעצַאז עשטייד עגנַאל

 ןעועל ָאי געלפ ךיא  רליוו ױזַא "ןעדיא עשידיא , זנוא טגנילק
 ענידרעייפ יד .ךילכעלפרעביוא רעבָא ,"גנוטייצ-סקלָאפ , יד

 ןימ ֹוצ ןעבָאה ,רעדיו ,"ןערענָאיצולַאװער, יד ןופ ןעזַארּפ
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 ענעסַאלעג יד ןופ סעדעד יד יװ טרילעּפַא רהעמ ץרַאה עגנוי

 רָאֿפ ַא ןוא ןע'סַאנָאי ןוא ןע'שטיוועש .ןעטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 זיא ייז ןופ רענייא) רענדער עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס ערעדנַא

 ,רערַאד ַא ,רעכַאמךןערַאניצ א ,רעטלַאװ ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ ַא ןעוועג

 רעגרובמַאה ַא --- רעטייווצ א ןוא ; עטכַאמעגוצ א גיוא ןייא טימ

 א ךיא -- רעטירד ַא ןוא ,טסצאַארּפ ןעמָאנ ן'טימ רעטסוש

 טָאהעג ביל ךיא בָאה (ןַאמקירב ןעמָאנ ן'טימ ,רעבַאמ-ןערַאניצ

 יד ויא ,רעזייק ,רענדער רעשיטסיכרַאנַא רעד רעבָא ;ןערעה וצ

 .גנילביל ןיימ ןעוועג טייצ עטשרע

 ערענָאיצולַאװעד יד טליּפשענ ָאד ןעבָאה עלָאר עסיורג ַא

 רעד .דנַאלסור ןופ טכַארבעגטימ בָאה ךיא סָאװ ,ןעלהיפעג

 אט ןעװעג רימ ייב זיא ןעטסירָארעט ערעזנוא ןופ ףמַאק רעװַארב

 ,ףמַאק ַאזַא ןהֶא םזילַאיצָאס םעד ךיז ןעלעטשרָאפ .,םוטנילייה

 .רעווש ןעוועג ןַאד רימ זיא

 ץנַאג ןעוועג ךילריטַאנ ןענייז ןעדנעטשמוא רענאקירעמַא יד

 ןעבָאה אפונ ןעטסירָארעט עשיסור יד .דנַאלסור ןיא יוװ ערעדנַא

 -ָארּפ ערעייז ןיא ןוא ןעלקיטרַא ערעייז ןיא .טרעלקרע סָאד

 -טלַאװג ןעכיורבעג ייז זַא ,ןענָאז ךילטייד ייז ןענעלפ ןעמַארג

 טייהיירפ-עדער יד טינ טביולרע גנורינער יד ?ייוו רָאנ ןעלטימ

 ,קילבוּפער ַא ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,טכער עכילרעגריב יד ןוא

 .טנעמַאלרַאּפ ַא טימ גינעק ַא טָאה סָאװ ,דנַאל א ןיא רַאגָאז ןוא

 טיוטעג זיא דלעיפרַאג טנעדיזערּפ רענַאקיועמַא רעד ןעוו

 יארעט עשיסור יד ןופ גנוטייצ יד טָאה ן'ָאטינ ןופ ןערָאװעג

 ַא ןיא טעדלעמעג טקַאפ םעד ,?ַאילָאװ .ַאיאנדָארַאנ , ,ןעטסיר

 ַאַא ןיא ןַא ,טרעלקרע יז טָאה ייברעד ןוא ,לעמער-רעיורט

 טַאט אט זיא ,רעשרעה ענייז טלהעוורע קלאפ סָאד ואוו ,דנַאל

 סָאװ ,ןעטַאט-טלַאװג יד יו ןעכערברַאפ אזא טקנוּפ ס'ָאטיג יו

 .טָאּפסעד 8 ןוֿפ ןעננאנַאב ןערעוו

 יַאנ/ רעמונ ןעטסקעז םעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא ֿסָאד

 ןיא גידנעייז ןעמוקַאב בָאה ךיא ןעכלעוו ,"ַאילָאװ .ַאיַאנדָאר

 .שזילעוו

 ,ךיא בָאה אקירעמַא ןוא דנַאלסור ןעשיווצ דישרעטנוא םעד
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 ַא ןענעו קנַאדעג רעד ןיא ךָאד ןוא ,ןענַאטשראפ טונ ,ָאזלַא

 ןעדנוברַאֿפ גנע ןעװעג רימ ייב גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס

 רעד טָאה שרעדנַא .ןעטַאטיטלַאװנ ןענעװ קנַאדעג םעד טימ
 .טאהענ טינ םינּפ ןייק רימ ייב םזילַאיצָאס

 ןופ עטסיימ ןעבָאה ,אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ,סנעטסגינייו טַאװירּפ ,"ןערענָאיצולָאװער-לַאיצַאס, עגיה יד

 זַא ,טניימעג ךיא בָאה ,ָאזלַא ,ןעטסיכרַאנַא ןעפורעג ןיוש ךיז

 ייב .רענָאיצולַאװער-לַאיצַאס א רעדָא ,טסיכרַאנַא ןַא ןיב ךיא

 .סנייא ץלַא ןעוועג סָאד זיא רימ

 ןליפַא ןעטַאנָאמ עטשרע יד ךיא בָאה ,גידנעגָאז תמא םעד

 -נוא רעד טהעטשַאב סע סָאװ ןיא ןענַאטשרַאֿפ טינ רהָאלק

 ערהיא ןוא ייטראּפ "גנוטייצ-סקלָאֿפ, רעד ןעשיווצ דישרעט

 -ָאװער ױזַא טקנוּפ ןעוועג ןענייז סעדער ס'שטיוועש .רענגעג

 .ס'רעזייק יוװ רענָאיצול

 טריקַאטַא עקלענ רעדָא רעזייק יו ןערעה נעלפ ךיא ןעוו

 .םירוסי ןעפאשראפ רימ סָאד טגעלפ ,"גנוטייצ-סקלָאפ , יד

 ןעוועג ךיא טלָאװ ,טגינייאראפ ךיז ןעטלָאװ ןערענַאל ערייב ןעוו

 .ךילקילג

 עטסקעז טסיא 698 ןיא לַאזיסננולמאזרַאפ ןוא ןולַאס רעד

 יד ןופ ןעריטרַאװק טּפױוה יד ןופ ענייא ןעוועג זיא טירטס

 -ניירא ןיהַא געלפ ךיא ןוא ,ןערענָאיצולָאװער-לַאיצַאס עשטייד

 טנַאקַאב ןעוועג ךיא ןיב ןעטרָאד .ךָאוו ַא לָאמ רַאַּפ ַא ןעמוק

 ןעטרָאד ריס וצ ךיז טָאה ןעמ .רענדער רעשידיא ַא סלַא

 ךיוא אמתסמ טָאה סָאד ןוא .טקעּפסער טימ ןעטלַאהרַאפ
 טע'פנח'עג טָאה סע ."םזיכרַאנַא, ןיימ טימ ןָאט וצ טָאהעג

 יד סָאװ ,סולפנייא םעד טקרַאטשרַאפ ןוא "עביל-ןענייא , ןיימ
 .טאהעג רימ ףיוא ןעבָאה "ןערענָאיצולָאװערזלַאיצַאס,

 רעד -- ןעטסיכרַאנַא יד ןופ טקנופ-לעטימ רעטייווצ ַא
 עטשרע 80 רעמונ ןיא ןעוועג זיא -- ךילטנעגייא רעטסגיטכיוו
 ןעועג ךיוא זיא ןעטרָאד .וינעווע רעטשרע רעד ןעבעל ,טירטס

 ןעזיד ןופ תיבה לעב רעד .םור גניטימ ַא טימ ןולַאס-ריב ַא
 ,ןעטסיכרַאנַא יד ןופ רערהיפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןולַאס
 טכיזעג ַא טיס ,רעדנַאלב ַא ,שטייד רענהעש ןעטלעז ,רעכיוה ַא
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 .בַאװוש סוטסוי ןעװעג ןיא ןעמָאנ ןייז .סוטסירק סוזעי ןופ

 רעטכעלש ןייק טינ ןוא שנעמ רענעזעלַאב ַא ןעועג זיא רע

 עסייוו-רָאלק יד טימ ,"רַאב , ןייז רעטניה גידנעהעטשי .רענדער

 ,עסייו ענייז טימ ,טרעשַאקרַאפ דמעהירעביוא ןייז ןופ לעברַא

 רעזעלג ןעגנַאלרעד רע טגעלפ ,טעקַאנ-בלַאה סמערָא עקרַאטש

 ןוא רעמיטסָאק יד טימ "םייחל, ןעכַאמ ,ןעפנַארב רעדָא ריב

 ןייז ןיא .םזילַאיצַאס ןוא םזיכרַאנַא ןענעװ ןעדער ייברעד

 .טלעפייווצעג טינ רענייק טָאה טייהנעבעגרעביא ןוא טייקבכילרהע

 .קרָאי ויִנ ןיא ןעּפיט עטנַאקַאב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 "רַאנַא6 םעד ןעכוזַאב ןענעלפ טדעטש ערעדנַא ןֹופ עדנעזייר

 .סָאבעלַאב ןעטמהירַאב ןייז ןעקוקַאב ןוא ,"ןולַאס ןעשיטסיכ

 ױזַא טינ םנה ,ןעמוקנירַא ךיוא ךיא געלפ ןע'בַאװש וצ

 .טירטס עטסקעז 698 ןיא יװ טפָא

 ןופ גנַאנ טונימ ףניפ ייב ,וינעוע רעטשרע רעד ףיוא

 ןופ ץַאלּפיסגנולמַאזרַאפ ַא ןענופעג ךיז טָאה ,ןולַאס ס'באווש

 .ןעטלעז ןעמוקניירַא ךיא געלפ ןיהַא .ןעטַארקַָאמעדילַאיצַאס יד

 ךיא סָאװ ,ןעגניטימ עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס עסיורג יד ןומ

 ןענייז ,אקירעמַא ןיא רהָאי ןעטשרע ןיימ ןיא טניואוועגייב בָאה

 :ייװצ ןורכז ןיימ ןיא טלָאמענפױא ןעברַאפ עלעה טימ

 א טימ גניטימ-סאמ א ןוא טייצ-רהָאי ַא ס'לַאסַאל דנַאנידרעפ

 ןענייז ןעגנורעייפ עדייב .ענומָאק רעזירַאּפ רעד דובכל לָאב

 רעסיורג ַא--סמור ילבמעסַא ַאינַאמרעג ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא

 רעטייווצ רעד זיב ירעוַאב רעד ןופ ןעגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,לַאז

 ּפערט ןוא ןעגנַאגנײרַא טימ ,(טירטס ןָאטסואה ךרוד) וינעווע

 .ןעטייז עדייב ןופ

 .נאטימכאנ גאטנוז ַא ןיא ןעוועג זיא טייצרהָאי רעד

 רָאכ רעסיורג א ;םינוגניסטייהיירפ טליּפש רעטסעקרָא ןַא

 לַאז רעד ."טייחיירפ יד, טגניז ןעמיטש עשטייד עגיטפערק ןופ

 -ךעטנעמורטסניא טימ ,ןעמיטש טימ טרענוד סע .טקַאפעג ןיא

 עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ ןעטימ ןיא .ןעטנעמסירדָאלּפַא טימ ,קיזומ

 טימ טצוּפַאב ,לַאסַאל דנַאנידרעפ ןופ רוניפ ענעסּפינ ַא טהעטש

 .ןעמולב עטיור טימ ןוא עטנעל רעטיוד ַא
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 ףיוא טהעטש ,רעטלָאנעגמורא-טַאלג ַא ,סַאנָאי רעדנַאסקעלַא

 סע'סָאנָאי .,טסויב םענעסּפיג םעד ןעבעל עמרָאפטַאלּפ רעד

 רוּפש ַא ןעװעג ןיא םינּפ ןייז ןיא ןוא דיא א ןעוועג זיא עדייז

 רע טָאה דעבָא לכה ךס ןיא .קיִלבנָא ןעשידיא-שטייד ַא ןופ

 א טימ ,רָאסעּפָארּפ רעשטייד ַא יװ ,טסירק ַא יװ ןעהעזעגסיוא

 יד גידנעגיילפיורא .ןעכילביל א ,םענהעש א ,םינּפ ןעגידכעלייק

 ןיז טימ סיוא רע טפור ,ּפָאק ס'לַאסַאל ףױא טנאה עטכער

 רעד "!לַאסַאל דנַאנידרעפ! :עמיטש רעלופסקורדנייא ,רעלופ

 זיא לָאז רעד .ןעטנעמסידָאלּפַא טימס טכליה לָאה רעניזיר

 ךיא ןעכלעוו ,בוט םוי טרָאס רעלעיצעּפס ַא --- בוט-םוי טימ לופ

 .טניואוועגייב טינ לָאמנייק ךָאנ רעהירפ בָאה

 יד ןוא ללָאב םעד ךיא קנעדעג רעייפ-ענומָאק םעד ןופ

 ךיא .ןענָארטענ ןעבָאה ךעלרָאּפ עדנעצנַאט סָאװ ,סעטנעל עטיור

 יד טימ ,לַאז ןעטסקענ םעד ןיא ךעלשיט יד ךיוא קנעדענ

 ייב ,ןעסעזעג ייז םורַא ןענייז סָאװ רעטייברא עניד'בוט-םוי

 טימ ,ןעשטייר עּפורג א קנעדעג ךיא .ןייוו רעדָא ריב רעזעלג

 יד ןענעװ סיוא רימ ןענערפ ייז .,סעומש ןוא ץיז ךיא עכלעוו

 ןוא "שירעמשטייד, ףיוא רעפטנע ךיא ןעטסירָארעט עשיסור

 ךיא .םיוק ךימ טהעטשרַאפ ןעמ סָאװ ,ןופרעד םירוסי בָאה ךיא

 טָאה רעכלעוו ,רעגענ ןעצרַאװש-טכע ןעסיורג א ךיוא קנעדעג

 עטנעל עטיור א ןעגָארטעג ךיוא טָאה רע .שטייד טוג טדערעג

 .רעדיל ערענָאיצולָאװער יד ןעננוזענטימ טָאה רע ןוא

 ןעטלַאהענּפָא ןענייז סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ יד ןופ רענייא ףיוא

 . ןעטַאבעד יד ןיא ךיז טָאה ,טירטס עטסקעז 628 ןיא ןערָאװעג

 רע .דרָאב רעניורב רעגנַאל רעסיורג ַא טימ שטייד ַא טניליײטַאב

 עלַא רע זיא ייברעד ."גנוטייצ-סקלָאפ , יד טנידייטראפ טָאה

 טימ ,ןעננוקרעמַאב עניטפינ טימ ןעראוועג ןעכָארברעטנוא עלייוו

 טָאה רע .ןעיירשעג עכילדנייפ יײלרעלַא טימ ןוא סרעטכעלעג

 בָאה ,טנידנעעג ךיז טָאה גניטימ רעד ןעוו .קירוצ טרעפטנענּפָא

 ריב טקנירט ןוא "רַאב, םעד ייב טהעטש רע יװ ןהעזעג ךיא

 יד טימ ןעכָארברעטנוא םהיא טָאה סָאװ ,םעד טימ ןעמַאזוצ

 ךיא .ןערָאװעג טשַאררעביא ןיב ךיא .ןעיירשעגסיוא עפראש
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 ךיז ןעשנעמ ןעפרַאד ןעטַאבעד עכלעזַא ךָאנ זַא ,טניימענ בָאה

 .םיאנוש ןייז

 ַא ןעטלַאהעגנ טָאה דרָאב רעסיורנ רעד טימ ןַאמ רעד

 םורַא ,"יע, וינעוע ףיוא ידענָאשייטס ןוא רעכיב ןופ רָאטס

 וצ ךיא ןיב גניטימ םענעי ךָאנ געט רֶאֹּפ ַא ,טירטס עטעביז

 םעד ןעגעװ ןעדיירוצכרוד ךיז לעיצעּפס ןעמוקעגניירַא םהיא

 .טגילײטַאב ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עיסוקסיד רעד ןופ ןינע

 ,טסעומשעג ןעבָאה רימ ;ןעגַארפ טלעטשענ םהיא בָאה ךיא

 רע .ןערָאװעג טינ ןופרעד רעבָא רימ זיא רערעלק .טריטאבעד

 רעבָא זיא רע ,גנוטכיר "גנוטייצ-סקלָאפ , רעד וצ טרעהעגנ טָאה

 ךיא .ךיוא ןערענָאיצולָאװער-לאיצַאס יד וצ ךילדניירפ ןעוועג

 רעבָא .סענזיב בילוצ ןיא סָאד זַא ,טנקסּפ'ענ ךיז ייב בָאה

 .ןַאמ רעכילרהע ןא זיא רע זַא ,טרעכיזרַאפ רימ טָאה עקלענ



 .לעטיּפַאק רעטסקעז

 ,םירטס ןָאטנילק ףיױא רעמיצ:םעדיוב ַא ןיא
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 .רעליש עניימ ןופ עבילטע

 .ןערָאװעג טרעסערנרַאפ ןזיא סנָאסעל ןופ טפנוקנייא ןיימ
 ןעבָאה סָאװ עכלעזַא ,רעליש טרָאס םעיינ ַא ןעגָארקעגוצ בָאה ךיא

 ענידרעהירפ עניימ .גָאטייב רעדָא ,הירפ רעד ןיא ןענרעל וצ טייצ
 גנוגיטפעשַאב ןיימ ןוא ,רעטייברא ןעוועג עלַא ןענייז םידימלת
 ;ןעדנוטש-דנעווא יד ףיוא טקנערשַאב ןעוועג זיא רערהעל סלַא
 "רעלדעּפ-רעמָאטסָאק, ַא רעבָא .גונענ ןעװעג טינ סָאד ןיא

 -- גאטימכַאנ רעדָא ,הירפ רעד ןיא העש עיירפ א ןעניפעג ןָאק

 טלעקיווטנע רימ ייב ךיז טָאה .סנעטסנינייוו ,ךאוו א לָאמ רֶאֹּפ א
 .שילגנע רעלדעּפ-רעמָאטסָאק ןענרעל וצ "דיירט , עלעיצעּפס ַא
 .ןעטייווצ ַא טרידנעמָאקער טָאה רענייא

 -ימיא ערעזנוא ןופ רעניצנייא רעד ןעוועג ןַאד ןיב ךיא
 .יירערהעל טימ טניטפעשַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןעטנַארג

 ןָאלדול ףיוא רָאטס-גניהדָאלק ַא ןיא גידנעמוקניירא ,לָאמנייא
 ןיא .ןאמ ןעננוי רענליוו ַא ןענופענ ןעטרָאד ךיא בָאה ,טירטס

 טנַאקַאב ;ןעטלעוװ ערעדנוזַאב וצ טרעהענ רימ ןעבָאה םייחרעד

 .ןעוועג רעבָא רימ ןענייז

 .רע טנערפ -- ?ָאד רהיא טוט סָאװ ---

 .ךיא רעפטנע -- ,סנָאסעל ביג ךיא ---

 ! ? סנָאסעל ---
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 יַאב רע טָאה ,רעטײלנַאב ַא םענייז וצ ךיז נידנעדנעוו ןוא

 : טָאּפש טימ בלַאה ןוא גננורעדנואוורַאפ טימ בלַאה טקרעמ

 !סענזיב ַא ץלא זיא ַאקירעמַא ןיא ---

 .שיטסירעטקַארַאכ גנוקרעמַאב יד ןיא ןעטייצ ענעי רַאפ

 עװַאקישט ענינייא טאהעג ךיא בָאה רערהעל-טאווירּפ סלַא

 .ןעגנורהַאפרע

 ןיא םנָאסעל ענייז ןעמענ טגעלפ רעליש עניימ ןופ רענייא

 רעדייא ךָאנ ןוא ,טעב ןופ סױרַא זיא רע יװ ךיילנ ,הירפ רעד

 טייהרעטעקַאנ ,ןָאטעגנָא ךיז ןוא ןעשַאװעגמורַא ךיז טָאה רע

 ןוא ;ןעזעל וצ ןעביוהנָא ןוא לעשיט םייב ןעצעז ךיז רע טגעלפ

 ןעהיצסיױא רעטרעװ עשילננע עגיניא רע טגעלפ גידנעזעל

 רעמיא רע טָאה קנַארט ןייז ןיא .ץענעג ןעקַאמשעג ַא טימ

 רע טגעלפ ןענרעל ןעטימ ןיא ןוא ,ןעפנַארב לעשעלפ א טַאהעג

 רע טָאה ןָאסעל ןעטשרע רעזנוא הףיוא .סּפַאנש ַא ןעכַאמ

 קנירט ךיא זַא טרעפטנעעג בָאה ךיא .ןעוועג דבכמ ךיוא ךימ

 ךיא טרעדַאפעג ,ןעננודעג קרַאטש רימ טימ ךיז טָאה רע .טינ

 טָאה ךָאד .ןעבענעגכָאנ טינ רעבָא בָאה ךיא .ןעקנירט לָאז

 טםימ רעדיו ךיז ןוא ןעוועג דבכמ רעדיוו לָאמ סעדעי רימ רע

 טינ רימ ייב לָאמנייק רעבָא טָאה ךע .טרעּפמַאעג רימ

 .טרהיפענסיוא

 -עננָא גידנעטש -- ראברעדנָאז ךיז רע טָאה ןעטלַאהעג

 ןייק לָאמנייק םהיא ןופ בָאה ךיא .זייב יװ ױזַא ,ןעזָאלב

 טלהָאצענ ןוא טונ ךיז רע טָאה טנערעלעג .ןהעזעג טינ לעביימש

 יד ראפ ןעלהָאצַאב טנעלפ רע  ,עדנוקעס רעד וצ רע טָאה

 ןייז םהיא בָאה ךיא רעדייא ךָאנ ,נאטיירפ ןעדעי סנַאסעל

 א ןייז ןופ ףירגַאב ןייז ןעװעג זיא סָאד .ןעבעגעג ןָאסעֿל

 ךיא ןעוו ,גאטיירפ !טמוק סע רעדייא ךָאנ : רעלהָאצ רעטונג

 ,םעב ןופ ןעגנירּפשּפָארַא רע טנעלפ ,ריט ןיא ןעּפַאלקנָא געלפ

 ןענעפע םייב ךיילג ןוא ,ריט יד ןענעפע רימ רעטעקַאנ ַא טעמכ

 ,טלעג סָאד ןעגנַאלרעד רימ

 ךיא ןוא ניטכיר טינ טרָאװ א ןעדיירסיוא טנעלפ רע ןעוו

 טשרעוצ .ןעמירקרַאפ ךיז םינּפ ןייז טנעלפ ,ןעטכיררַאפ םהיא געלפ
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 ףיֹוא ןערעזייב ךיז ןעמונעג ןוא סעכ ןיא ןערָאװענ ךיא ןיב |

 .ןעירשעגנ טינ קירוצ טָאה רע .םהיא

 .טַאנָאמ עבילטע טנרעלענּפָא םהיא טימ בָאה ךיא

 ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 ,טגייצעגסױרַא ךיז טָאה סע .קנַארק זיא רע ;ָאטינ זיא רע זַא

 .זיוה-םיענושמ ַא ןיא טקישענקעװַא םהיא טָאה ןעמ זַא

 רעדנַאנַא ןָא ךימ טרעניארע ןעפנַארב יד טימ עטכישעג יד

 רעכלעוו ןיא ,רערהעל סלַא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,גנורהַאפרע

 ןעועג טינ ןיא רעליש רעזיד .עלָאר ַא טליּפשעג טָאה ןעפנַארב

 ןופ הלגע-לעב א ,ןַאמסערּפסקע ןַא רָאנ ,רעלדעּפ-םָאטסָאק ןייק

 ןעביירש שידיא .גנוי רענהעש ,רעטנוזעג ,רעכיוה ַא --- ענווָאק

 טלָאװעג רעבָא רע טָאה שילגנע .טנעקעג טינ לָאמנייק רע טָאה

 ניאוועג .ןעטייקניהעפ עטונ טאהעג ךיוא טָאה רע ןענעק

 ,טירטס שזדירדלע ףיוא ,ןַאמסדנַאל ַא ייב רע טָאה

 רעדעפ יד ןעמונעגנירַא טָאה רע ןעוו לָאמ ןעטשרע םעד

 לעכיימש םענדָאמ ַא טימ טקוקַאב רהיא רע טָאה ,טנַאה ןיא

 טלָאװ רע יו ױזַא -- לירעטכעלעג ןעש'הלנע-לעב ַא טימ ןוא

 טנַאה ןיא לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה שטייב אזא, :טנָאזעג

 ןעביירש וצ יו ןעזיוועג םהיא בָאה ךיא "!ןעטלַאהעג טינ

 עלייו עלא .טכאמענכָאנ טָאה רע ןוא ?ִֵא, באטשכוב םעד

 ןוא ןעלכיימש ,טייברא ןייז ןעקוקאב ,ןעלעטשּפָא ךיז רע טנעלפ

 טינ טושּפ םהיא ךיז טָאה סע .סעציײלּפ יד טימ ןעשטעווק

 .באשזד ַאזַא ןעכַאמ ןעק רע זַא טביולנעג

 ןעועג רע זיא ,םהיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 בָאה ךיא ןוא ,שיט םוצ טצעזענקעווַא ךיז טָאה רע .,רוכש-טיוט

 ןעפָאלשטנַא דלַאב רעבָא זיא רע .ןעזעל ןעמונעג םהיא טימ

 רעטייוצ ַא טנרעלענ ךיז טָאה ןעמַאוצ םהיא טימ .ןערָאװעג

 ןעצעזטרָאפ לָאז ךיא ןעטעבעגנ רימ ייב ךיז טָאה רענעי ןוא ,רעליש

 וצ זַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא .,ןילַא םהיא טימ ןָאסעל םעד

 ךיא .טניואוועג טינ ךיא ןיב שיט םייב ןע'רוכש ַא ןעכָאה

 ךימ ןַאמסערּפסקע רעד טָאה ןענרָאמ ףיוא ,ןעגנַאגענקעװַא ןיכ

 .לָאמ עליפ רימ ראפ טנירלושטנע ךיז טָאה ןוא טכוזענפיוא

 -- !שנעמ רעטסָארּפ ַא זיא ןעמ זַא ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ ---
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 ;רענרעד ַא ךָאד טייז רהיא -- ,ט'הנעט'ענ רימ טימ רע טָאה

 רהיא ;ןעשנעמ עטסָארּפ יד ראפ ,זנוא רַאפ ךָאד טלַאה דהיא

 רהעמ סָאד לעװ ךיא .סעכ ןיא ןייז טינ רימ ףיוא טפרַאד

 .ןָאט טינ

 .ןענרעל םהיא ןעגנַאגעג רעטייוו ןיב ךיא

 ןעמַאװצ םהיא טימ טנרעלעג ךיז טָאה סָאװ רעליש רעד

 זיא -- גיצנאװצ ןוא עכילטע רהָאי ַא ןופ ןַאמ רעננוי ַא --

 רע .גנוניואו רעד ןופ "סעסימ, רעד ןֹופ רעדורב ַא ןעוועג

 ,ֿפָאק עבָארג אזַא טַאהעג רעבָא טָאה רע ;ןעקנורטעג טינ טָאה

 ןעּפַאלקוצניירא רהיא ןיא ןעוועג ךילנעמנוא רימ ןיא סע זַא

 ,ןעניטומטוג ,ןעכייוו ַא ןיא רימ וצ רע טגָאז לָאמנייא .טרָאװ ַא

 : ןָאט ןעטסנרע ץנַאנ

 ?רעשטיט רעטסימ ,רימ וצ טונ-וצ רהיא טייז רשפא ---

 .רעסעב סָאד טהעג ,ןָא טגָאלש רע זַא ,יבר ַא םייחרעד ןיא

 !טינ ךיז טמעש !רימ טנַאלש

 רעטסעווש ןייז רעבָא ;לוק ן'פיוא טכַאלוצ ךיז בָאה ךיא

 .ןעפלָאהענוצ םהיא טָאה

 -- ,טגָאועג יז טָאה -- ,ן'תמא ןיא סָאד ןעניימ רימ ---

 .טינ טהעג סע ביוא ,ןָא םהיא טשטַאּפ

 טייל ןייק ןיוש טעוװ רימ ןופ, :רימ וצ רע טנָאז ךילדנע

 רימ טנרעל ,רעשטיט רעטסימ ,סָאװ רהיא טסייוו .ןערעוו טינ

 .םינ ןעמ ףרַאד רעטייוו ןוא ,ןעמָאנ ןיימ ןעביירשרעטנוא סיוא

 "? ןעטסָאק סָאד טעװ ?יפיוו

 "וצרעטנוא םוא זַא ,ןערעלקרע טפורּפעג םהיא בָאה ךיא

 לעסיבַא ןענעק טּפיוהרעביא ןעמ ףרַאד ,ןעמָאנ םעד ןעביירש

 .ןענַאטשרַאפ טינ רעבָא טָאה רע .ןעביירש

 טגָאזעג רע טָאה -- ?רעיִאֹל א ןערעוו ןעד ליוו ךיא ---

 ,ללֶא ס'טַאד ,ןעביירשרעטנוא ןעמָאנ ןיימ רָאנ ---

 .טצוּפעג ךיז ןעבָאה רעלדעּפ-םָאטסָאק עגנוי יד ןופ בור סָאד

 סרעגייז ענעדלָאג ,רעדיילק עטענ ,ענהעש ןעגָארטעג ןעבָאה ייז

 יו ךיז ייז ןעבָאה ןעטלַאהעג ןוא ;ןעגניר ענעטנעמיד ןוא
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 רענייא .טניימעג ייז ןעבָאה ,סנעטסגינייוו ,יױזַא --- רענאקירעמַא
 רעד ןעוועג זיא ,רעניטסול א ,רעקניניילק ַא ,ןעטנַארפ עזיד ןופ
 .עינרעבוג רעקלַאװאוס ןיא רעדיינש ןעמירַא רהעז ַא ןופ ןהוז
 ןיא סָאד ןוא ,סעטנַארט ןיא ןהעג רע טנעלפ םייהרעד ןיא
 רע טָאה טציא קירוצ יירד רהָאי א טימ יו רהעמ טינ ןעווענ

 ,סיַאט-קענ עטרילָאק-לעה עסַאמ ַא ,סטוס ענייפ עכילטע טָאהעג

 .יַאט-קענ ןייז וצ עקליּפש ענעטנעמיר עסיורג ַא ןוא סטעה עכילטע

 טָאה ןעמ ואוו ,סרָאטס יד ןיא ןעמונעג ץלא סָאד טָאה רע
 םוצ ןעפיול רע טנעלפ עלייוו עלַא ,טידערק ףיוא ןעבעגעג םהיא
 ןעגיד'הרצ ַא טדערעג גיסילפ טָאה רע ,רָאה יד ןעמירט רעברַאב

 טנַאזעג ;ךעלעדיל רענַאקירעמַא עטסעיינ יד ןעגנוזעג ,שילגנע

 עטסעיינ יד ןוא ןעציו רענַאקירעמַא עניצומש עטסעיינ יד

 ןוא ,טנעקעג םיוק רע טָאה שילגנע ןעזעל ."גנעפס , ךעלקיטש
 ןעבַאמ ןוא ןעסעומש רהעמ רימ טימ רע טנעלפ ןָאסעל ןייז ףיוא
 .ןענרעל יוװ סַאּפש

 .טריילקענ םירִא ןעוועג זיא רעלדעּפ-םָאטסָאק רעטייווצ ַא
 רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ  .רעגרַאק ַא רהעז ןעוועג ןיא רע
 רימ טימ ךיז רע טָאה ךָאד .,דלענ טימ ןעגָאלשעגנָא זיא
 טנעלפ ,ןעביירש טנעלפ רע ןעוו ןוא ,טנעס ןעדעי ראפ ןעגנודענ
 רעבָא זיא רע .טניט ףױא טגרַאק רע זַא ,ןעטכוד רימ ךיז
 .שנעמ רעניד'תמא ןוא רעכילרהע-ננערטש ַא ןעווענ

 ךיוא ,רעערבעה ןוא ןדמל לעקיטש ַא ןעוועג זיא רעטירד א
 ןוא "וד, ןעגָאז ןעמונעג ךיילג רימ טָאה רע .רעכילהערפ ַא
 ייווצ ,לָאמנייא טּפַאטסענ םהיא בָאה ךיא .עצײלּפ ןיא ןעּפַאלק
 זַא ,טגָאזעג גנערטש ץנַאג םהיא ךיא בָאה ךילדנע ןיב ;לָאמ
 .טרעהעגפיוא רע סָאה ןַאד .ןעדייל טינ סָאד ?יװ ךיא

 סנַאסעל ןעמונענ רימ ייב טָאה רעלדעּפ-םָאטסָאק רעטרעפ ַא
 ,קיטעמפירַא ערעכעה ןיא ךיוא רָאנ ,שילננע ןיא רָאנ טינ
 ןערָאװעג ןענייז ריס .ירטעמָאעג ןוא .ַארבעגלַא ,עיפַארגָאעג
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 ןוא שזדעלַאק ןיא ןעמוקעננָא רע ןיא רעטעּפש .טעדניירפַאב

 .רָאטקָאד רעכיירגלָאפרע ןַא ןערָאװעג זיא

 ,טנעס ן'פיוא טנעכערעגסיוא ןעוועג זיא רעניימ רעליש ןייא

 רע .טעװעלַאשזעג טינ רע טָאה ךיז ראפ רעדיילק ףיוא רעבָא

 טימ ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע ןוא גנוי רענהעש ַא ןעוועג זיא

 טסואוועג רע טָאה "ךעלעטניּפ עצראווש , עשידיא ןופ ,קאמשעג

 ןעקנַאדעג עניימ ןוא גנוגיטפעשַאב ןיימ ףיוא .גינייוו ץנאג

 רע טגעלפ ךילנעזרעּפ רימ ;גנוטכַארַאפ טימ טקוקעג רע טָאה

 ןעבעג רימ רע טנעלפ טײקגרַאק ןייז ץָארט ןוא ,דובכ ןעבענּפָא

 ,תונתמ

 ןעוועג זיא ,28 רהָאי ַא ןופ ןַאמרעגנוי ַא ,רעליש רעדנַאנַא

 ,ןעטעב רימ ייב ךיז טנעלפ רע .טסידומלת רעטכָאקרַאפ ַא

 שטָאכ ,ארמנ טָאלב ַא ןענרעל רימ טימ ןעוֶָאק םהיא לָאז ךיא

 .ךֶאֹוו ַא לָאמ ןייא

 סיז !זיא סָאד קַאמשעג יװ ןהעז רהיא טעװ טָא --

 ןופ ןעציּפש יד ןָאט שוק ַא רע טגעלפ ייברעד -- ! רעקוצ יו

 .גנורעטסײנַאב ןופ ענימ ַא ןעכַאמ ןוא רעגניפ ייווצ

 ,סיטעמּפירַא ןיא סנַאסעל ןעבעגעג ךיוא ךיא בָאה םהיא

 "עשטַאדַאז , עניניזףיט ַא ןעזייוו םהיא נעלפ ךיא זַא ןוא

 טע'נרה--ענ !ףיט יװ ,יִא, :ןעיירש רע טגעלפ ,(םעלבָארּפ)

 ךיז רע טגעלפ גנולצולּפ רעבָא 7! ןע--ר--ע---וו סָא---ד לֶא--ז

 טמוק ארמנ וצ רעבָאה :ןעסישסיוא ןוא ּפַאכ ַא ןעכעג

 טינ סָאד

 .ןַאמ רעטארייהראפ ַא ןעוועגנ זיא רעליש עניימ ןופ רענייא

 רע סָאװ לעדרעב יד ןוא ,רעטָאט ַא יװ ץראווש ןעוועג זיא רע

 ַא .עשזַאס ןעפיוה ַא יװ ןעהעזעגסיוא טָאה ,ןענָארטעג טָאה

 .ענירעזייה ַא עמיטש א ןוא ,ןעסיורנ ַא טַאהעג רע טָאה זָאנ

 טגעלפ ךָאד .ענידווע'נח ַא ןוא ענהעש ַא ןעוועג זיא יורפ ןייז

 יז ןוא ,ענימ עכילדניירפ ןייק ןעזייוו טינ לָאמנייק רהיא רע

 ."ךוד ןייז רַאפ ןערעטיצפ טנעלפ
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2. 

 יד -- .טדעעשרוק לעוינַאמע -- .ןעדיא רַאפ לושידנעוָא ןַא
 .עילימַאפ םָארג

 עלעטש ַא ןענָארקעג ךיא בָאה 1889 ןופ טסברעה ןיא
 ,ןעטנארגימיא ערעזנוא ראפ לוש דנעווֶא ןַא ןיא רערהעל סלַא
 רעד ןופ ןערָאװעג טעדנירגעג זיא ?וש יד .שילגנע ןענרעל ֹוצ ייז
 ,"ןָאשיײאיסָאסַא ורביה סנעמ גנאי רעטנַאמרעדנעבױא

 וצ ןעוועג ןיא טפַאשלעזעג רעד ןופ קעווצ , טּפיױה רעד
 ענעדישראפ ןוא ןעטַאבעד עשירארעטיל ,סרושטקעל ןעריזינַאגרָא
 ןענייז סָאװ ,טייל עגנוי עשידיא ראפ ביירטראפ-טייצ ןעטרַאס
 ןופ עיּפָאק ַא ןעװעג זיא יז) אקירעמא ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג
 טָאה עכלעוו ,"ןָאשיײאיסָאסַא ןעשטסירק סנעמ גנָאי רער
 טציא .(דנַאל ןעצנַאג ן'רעביא סעשטנערב טַאהעג ןַאד ןיוש
 יימיא עשידיא ןעסַאמ ןעמוק וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה סע זַא ,רעבָא
 וצ ףיױא ?וקס א טעדנירנעג ןָאשיײאיסָאסַא יד טָאה ,ןעטנַארג
 ץַאלּפ םעד רַאפ .םייה רעיינ רעייז ןופ ךארּפש יד ייז ןענרעל
 ףױא .ןעלהָאצ טפרַאדעג טינ טייצ עטשרע יד ייז ןעבָאה
 ןענַאטשעג זיא ,רעווקס םעהטעשט ןופ טייוו םינ ,טירטס הטריואוו
 ,טפַאשלעזעג רעכילטסירק ַא ןופ רעיומ רעניורב רעסיורג ַא
 טפַאשלעזעג עזיד .סיָאב עדנעלע ראפ טגרָאזעג ךיז טָאה עכלעוו
 וצ "ןָאשײאיסָאסַא ורביה סנעמ גנאי רעד טביורע טָאה
 ןעטרָאד יז טָאה ,דנעװַא ןיא ןערעמיצ-סַאלק ערעייז ןעכיורבעג
 .ןעסַאלק עכילטע טנעפעעג

 רֶאּפ ַא -- ןעטסירק ןעוועג סנעטסיימ ןענייז רערהעל יד
 רעבָא ןענייז סרעשטיט ייוצ .שטייד ןייא ןוא רענאקירעמַא
 רענאקירעמַא ןַא) ?אּפיסנירּפ רעד ןוא ךיא :ןעדיא ןעוועג
 עשיריא ןופ עטימָאק א .(סָארג ינוָאט ןעמָאנ ן'טימ ןאמרעגנוי
 לעוימעס ,טדעעשרוק ?עוינַאמע ,קעצטַאלּפ ילרָאװ --- סרעיָאל
 טָאה --- ענעריובעג רענאקירעמַא עלַא -- ׁשַא קרַאמ ןוא םיובנירג
 .רעגנאפנָא רַאפ רערהעל סלַא ןעמונעגנָא ןוא טרינימאזקע ךימ

 ,טנאקַאב רעהירפ ןופ ןעוועג ךיא ןיב ן'טדעעשרוק טימ
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 4 רעמונ ןיא ,סיפִא ןיא ךיז וצ ןערַאלנייא טּפָא ךימ טנעלמ רע

 רימ ןענעלפ לָאמַא ןוא ,לָאה יטיס ןעבעל ,טירטס ןעררָאװ

 ,החּפשמ ַא וצ טרעהעג טָאה רע .,ןעמַאזוצ ןעריצַאּפש ןהעג

 .םרעדנוה רהָאי ַא ןיוש ַאקירעמַא ןיא טניואוועג טָאה עכבלעוו

 רעבָא ,שנעמ רענעזעלַאב רעטנעגילעטניא ןַא ןעװעג ןיא רע

 .םנעקעג טָאה רע עכלעוו ךַארּפש עניצנייא יד ןעוועג זיא שילגנע

 ןופ ןעסערעטניא עניטסייג עלַא יד וצ ןוא םזילַאיצַאס ןיימ וצ

 ןעטלַאהרַאפ ךיז רע טָאה ןעטנַארנימיא עטנעגילעטניא ערעזנוא

 ןענלק ַא טימ גירנעלביימש .עינָאריא רעכילדניירפ ַא טימ

 ןעטכיררַאפ ,דייר עניימ וצ ןערעהוצ ךיז רע טנעלפ ,לעכיימש

 םימ ןעיירשסיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,ךַארּפשסיױא ןיימ

 ,ייברעד ןוא "!ענושמ ,עגושמ ,ענושמ, :רעטרעװ עניטסַאה

 זעוורענ רע טגעלפ ,רעטרעוו ענייז וצ טנעמינַאּפמָאקא ןִא סא

 ןעזיײװַאב ןעמענ םהיא געלפ ךיא .טנַאה ַא ןָא ,טנַאה ַא ןעבייר

 טגעלפ טייקטציהוצ ןופ ; "ענושמ,, טינ זיא םזילַאיצַאס ןיימ זַא

 לָאמנייק ןיב ךיא ןוא ,גנוצ רעד ןעּפעשטרַאפ טפָא רימ ייב ךיז

 יגָאז ךיא סָאװ רָאלק טהעטשרַאפ רע ןַא ,רעכיז ןעוועג טינ

 .ןעטַאבעד ןוא ןעסעומש ערעזנוא ןערהיפ רימ ןעגעלפ יױזַא

 "וערּפ רעד ךָאנרעד) טנעדיזערּפ-סייװ רעד ןעוועג זיא רע

 רע ןוא ,"ןָאשיײאיסָאססַא ורביה סנעמ גנָאי; רעד ןופ (טנעד

 רערהעל סּלַא טעטימָאק םעד וצ טרידנעמָאקער ךימ סָאד טָאה

 רימ וצ ןעמוק רע טגעלפ רעטעּפש .סַאלק םגנאפנא םעד ןופ

 .רעליש יד טימ ןרעל ךיא יװ ךיז ןערעהוצ ןוא סַאלק ןיא

 ,טדעעשרוק יו רעגניא לעיפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,שַא קרַאמ

 טימ טגעלפ רע רימ ןיא סערעטניא ַא ןעמונענ ךיוא טָאה

 -סיוא רעגיטכיר א וצ ןעמוקוצ ןעפלָאהעג רימ ןוא ןעזעל רימ

 עסיוועג וצ טייקמאזקרעמפיוא ןיימ ןעניוצעג טָאה רע ךארּפש

 רעדנעלסיוא עכלעוו ןיא ,ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא ןעגנַאלק

 עכלעזַא ןעבָאה גנוצ ןוא רעיוא ןיימ .תועט ַא סנעטסיימ ןעבָאה

 .טכייל ןעמונעגרעביא ןעכַאז

 רַאפ "טנעמנייטרעטנע, ןַא טיירגעגוצ ןעמ טָאה ָאמנייא

 ךיא זַא ,ןעגָאלשעגרָאפ ׁשֵא רעטסימ טָאה .לוקס-גנינוויא רעד

 ."סערדַא ?עוורעפ, ס'נָאטגנישַאו שזדרָאשזד ןעזעלרָאפ לָאז
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 ןַא רַאֿפ ןעטערטסױרַא געמ ךיא זא ,טרעכיזרַאֿפ רימ טָאה רע
 עניימ ןוא ,טגלָאפעג םהיא בָאה ךיא .םלוע רענַאקירעמַא

 ךיא  .טרידָאלּפַא ץקרַאטש רימ ןעבָאה רערעהוצ רענַאקירעמַא
 טייקלערייא ןופ רָאנ רימ ייז ןערידָאלּפַא , : טנערפעג ךיז ייב בָאה
 ךימ טָאה ענַארפ יד ?ןע'תמא ןיא עקַאט רעדָא ,ןעגעוו
 .געט עבילטע טעשטומעג

 ןיא טפומעג ערעזנוא לוקס עצנַאנ יד ןעמ טָאה רעטעּפש

 ייוצ ךָאנ ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ןַאד  .ייוודָארב טסיא 6
 םירפא ןוא ן'װָאקינעלַא יַאלָאקיִנ :רערהעל סלַא ןעטנַארגימיא

 .ן'דוארב

 רעד ןעוועג ץלַא זיא ןעמעלַא זנוא רעביא לַאּפיסנירּפ סלַא
 טפֶא ךיוא ךיא גנעלפ םהיא טימס .,סָארג רעטנַאמרעדנעביױא
 ,ןעגנערבראפ

 סע  .םזילַאיצַאס םוצ ןערעקַאב םהיא טפורּפענ בָאה ךיא
 םהיא געלפ ךיא .טייברא ןיימ טסיזמוא ןעװעג רעבָא זיא
 ענייז ןענעלפ ןעטרָאד ןוא ,גנוניואוו ןייז ןיא ןעכוזַאב לָאמַא
 טּפיוה רעייז .עטַאבעד רעזנוא ןיא ןעמענ לײטנַא ךיוא רעדירב
 טלָאװ ןעמ ביואה :ןעדנעגלָאפ ןיא ןענַאטשַאב ןזיא טנעמוגרַא
 ןעלייטוצ םהיא ןוא חומ םעד ןעמעלַא ייב ןענעפע טנעקעג
 רעד טלָאװ ,ךרַאמ סָאמ עבלעזיד ןעבָאה ןעלָאז עלַא זַא ,ױזַא
 ןייז ןעלעו סע רעבָא ןמז ?כ .ךילגעמ ןעוועג םזילַאיצַאס

 ךיוא ןעלעוו ,ערעּפמעט ןוא ערעניהעפ ,ערעשירַאנ ןוא ערעגילק
 לאטיּפַאק ןעצנַאג םעד טנעק רהיא ,ערעמירָא ןֹוא ערעכייר ןייז
 טייצ רעצרוק א ןיא טעװ ,ךיילנ ףיוא ןעלייטוצ טלעוו רעד ןופ
 ."טייהכיילננוא ןערעוו רעדיוו םורא

 ךַאז ןייק ןעליו ןעטסילַאיצַאס זַא ,ןערעפטנע געלפ ךיא
 ןעשיטָאנָאקע םעד ,םעטסיס יד ןערעדנע ןעליוו ייז ; ןעלייטוצ טינ
 טינ ןעלָאז ערעכייר ןוא ערעמירָא ןייק זַא ױזַא ,טנעמַאדנופ
 רעייז טימ ןעמוקסיורַא ןענעלפ ייז רעבָא .ןייז ןענעק
 טימ רעבָא ,ןעמרָאפ ערעדנַא ןיא ,טנעמונרַא ןעכילנהעוועג
 ,רקיע ןעבלעזמעד

 עטַאריײהרַאפ טינ ייווצ ,רעטומ עטלַא ןַא) עילימַאפ סָארג יד
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 רעזנוא ןעבעל טניואוועג טָאה (לעדיימ ַא ,רעטכָאט ַא ןוא ןהיז

 טסיא רענרָאק ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ זיוה ַא ןיא ,להוקס

 רעד ןופ ץַאלּפ ןפיוא ,טירטס ןָאסרעּפעשזד ןוא ייװדָארב

 ,ץַאלּפ םעד ףיױוא ןָא ןייװו ךיא ירערבייל ינענרַאק רעניטציא

 ַא ,עשינַאקירעמַאשטיײד ַא ןעוועג זיא עילימַאפ יד ?ייוו

 טסיא ףיוא ןעניואו לָאז החּפשמ אזַא ןַא ."עש'םידוהי;

 ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ןַאד .ךילגעמנוא טנייה זיא יײװדָארנ

 ןערָאװעג רעבָא זיא ?הָאצ רעייז .עכלעזַא ןעילימַאפ עליפ ןענופעג

 .רענעלק ןוא רענעלק

 .עטנעװַא יד ןעמונעגקעוװוַא רימ ייב טציא טָאה להוקס יד

 ,גָאטיב טנרעלעג ךיא בָאה רעלדעּפ-רעמָאטסָאק עניימ טימ

 .רעהירפ יוװ ,הירפרעד ןיא רעדָא

 ןעװעג גיטיױנ רימ זיא סע יו רהעמ טנידרַאפ בָאה ךיא

 ןעסע ןוא רעמיצ ןעגידנעטשנַא ןַא ןעמענ טנעקעג ךיז בָאה ךיא

 ףױא ןעװעג ןַאד ןיא סָאװ ,ןַארָאטסער ןעטסעב םעד ןיא

 ןוא סקעסע ןעשיווצ ,ןַארָאטסער ס'טסנוג -- טירטס דנערג

 עשידיא ןייק .שטייד ַא ןעװעג זיא טסנוג .טירטס קלָאפרָאנ

 ןעװעג .ןעוועג טינ ךָאנ ןַאד ןענייז סעפַאק רעדָא ןענַארָאטסער

 ןעמָאנ םעד טימ רעבָא ;רעזייה גנידרָאב ענעפָא רֶאַּפ ַא סעּפע

 .טלעטיטַאב טינ ייז ךיא טלָאװ ןַארָאטסער

3 

 .ןעבעל טרא ןיימ -- .רעמיצ ןיימ -- .ןַאלּפאק לואּפ

 טנעגעגַאב ךיא בָאה ,סָאג ן'פיוא גידנעהעג ,לָאמנייא

 קעװַא ןיוש ןענייז עילימַאפ ןייז ןוא יערפ .,ןע'נַאלּפַאק ?ואַּפ

 ,רעדילגטימ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,ענומָאק רענַאנערַא רעד ןיא

 "רָאפ סלַא קרָאי וינ ןיא ןעבילבעג גיפיולרָאפ זיא ןאלּפַאק ןוא

 םָאה יז סָאװ ןעגנודניברַאפ יד ןיא עינָאלָאק רעד ןופ רעהעטש

 ןעגָאלשעגרָאפ רימ טָאה רע ,אּפָארייא ןוא אקירעמא ןיא טָאהעג

 .םניואוועג טָאה רע ואוו ,זיוה רעבלעזרעד ןיא רעמיצ ַא ןעמענ וצ

 עלַא ןוא שנעמ רעשיטַאּפמיס ַא ןעוועג ןיא רע יו ױזַא ןוא
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 ןעמונעגנא גאלשרָאפ ןייז ךיא בָאה ,טַאהענ ביל םהיא ןעבָאה

 .רעמיצ םעד ןהעזעג בָאה ךיא רעדייא ךָאנ

 ַא ,טירטס ןָאטנילק 218 ןיא ןעוװעג ןיא ריטרַאוװק ןייז

 זה יד) "קסיטטע, ןַא טימ ,ןעשזַאטע ייווצ ןופ זױה-טַאווירּפ

 טהעטש ץַאלּפ רהיא ףיוא .ָאטינ טלעוו רעד ףיוא גנַאל ןיוש זיא

 שטייד ַא ןעװעג זיא תיבה-לעב רעד .(טנעמענעט רעסיורג ַא

 -טאאטש. רעד ןיא רעקיטירק-קיזומ ַא ,ןערהָאי עלעטימ יד ןופ

 ,עקשטייד רענַאקירעמַא ןַא ןעוועג ןיא יורפ ןייז  ."גנוטייצ

 עַלַא ןענייז רעדניק ערעייז ןוא .םהיא ןופ רענניא לעסיבַא

 םענייא ןעמונרַאפ טָאה ןַאלּפַאק .ענערָאבעג רענַאקירעמַא ןעוועג

 ןיא ןעבילקעגנירַא ךיז בָאה ךיא ןוא סמור-קיטטע ייווצ ןופ

 ןעו ןוא ,גרַאב-ּפָארַא ןעגנַאנעג ןיא טיפוס רעד .ןעטייווצ םעד

 ךיז ןעמ טָאה ,רעטסנעפ םוצ ןעמוקוצ טלָאװעג טָאה ןעמ

 .טרעמיקעג גינייו ךימ טָאה סָאד רעבָא .,ןעניובנייא טזומעג

 ףיוא לָאמ ןעטשרע םוצ .ץַאלּפ נונעג ןעבילבענ ןיא סע

 רעמיצ ןעמַארנ ןעסיורג ַאזַא טַאהענ טציא ךיא בָאה ןעבעל ןיימ

 .ןעצרַאה ן'פיוא םַארג ןערָאװעג רימ ןיא סע .,ןיילַא ךיז רַאפ

 סע .עלעװיא ענרעזייא ןא טנערבעג רימ ייב טָאה רעטניוו

 ,להיק ןעוועג זיא רעדיוו רעמוז .םירָאװ ןעוועג זיא

 ןעדנוטטש עליפ ןעציזּפָא ךיא געלפ רעמיצ ןעזיד ןיא
 יד גידנערידוטש ,רעכיב עשיסור רעדָא .עשילננע נידנעזעל

 וצ סעּפע ןעטיירגנָא ךיז געלפ ךיא .רוטַארעטיל עשילגנע

 ןעכערברעטנוא ןוא ןהעגסױרַא ןעפרַאד טינ לָאז ךיא ידכ ,ןעסע

 ,ייהט ןעכַאמ ךיז ךיא געלפ עלעוװיוא םעד ףיוא .ןעזעל ןיימ

 געלפ יױזַא .רעליופ ַא ןעוועג ךיא ןיב ןעכַאז עכלעזַא ףיוא םנה

 ןוא ןעזעל ןוא ייהט טימ ןעקנירטרַאפ ,ןעזעל ןוא ןעציז ךיא

 רעטייוו ,נידנעייק ,ןוא קיעק רעדָא טיורב סיב א ןעמענ ;ןעזעל

 יו ,קירוצ ןוא ןיה ןהענמורַא ךיא נעלפ ,טינ זַא רעדָא ;ןעזעל

 ךוב ן'טימ ןהענמורַא ,טביולרע טָאה גניליס רעמורק רעד טייוו

 ךיא בָאה ןעטרָאד .גידנעטכַארט רעדָא ,גידנעזעל ,טנַאה ןיא

 ןוא עשטייד ךילכעזטּפיוה ,ןערושָארב עשיטסילַאיצַאס טנעיילעג

 ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא עכלעוו ,עשיסור ךיוא רעבָא ,עשילננע

 .רעטייוו ןערעו טלייצרעד טעװ סע יװ ,ַאווענעשז
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 159 טירטס ןָאטנילק ףיוא רעמיצ-םעדיוב ַא ןוא

 .נידנעזעל טבכַאנ עצנַאנ ַא ןעסעזענּפָא ךיא ןיב לָאמנייא טינ

 ןעפיול ןוא ןָאטנָא ךיז ,ןעשַאװמורא ךיז ךיא געלפ הירפרעד ןיא

 געלפ ךיא ואוו ,טירטס דנערנ ףיוא ןַארָאטסער ס'טסנונ ןיא

 טַאהעג בָאה ךיא .טסעפקערב רענַאקירעמַא ןַא ןעלעטשַאב ךיז

 ,רעּפַאס ןיימ ןופ ,רעניד ןיימ ןופ ,טסעפקערב ןיימ ןופ האנה

 ,ןערושָארב ןוא רעכיב יד ןופ ; סיַאטקענ רענַאקירעמַא עניימ ןופ

 .ןע'נַאלּפַאק טימ תונכש ןיימ ןופ ;ןעזעלעג בָאה ךיא סָאװ

 רבה רעטונג א ,ןעוועג ןַאלּפַאק זיא ןכש רעביל רהעז ַא

 ןִא ,שנעמ רעכילרהע תמא ןַא ,דניירפ רעניטכירפיוא ןַא ןוא

 עשביה ַא ןעװעג זיא רע  .רעלופטקַאט ַא ,רענולק ַא ,רעטסנרע

 טניואווענוצ ךיג רעבָא ןענייז ריס .רימ רַאפ רעטלע ?עסיב

 דישרעטנוא ןייק בָאה ךיא ןוא ןערעדנַא םוצ רענייא ןערָאװעג

 .טלהיפעג טינ זנוא ןעשיווצ ןערהָאי יד ןיא

4 

 ,גניק דרַאודע

 טכוזַאב לָאמ ערערהעמ רימ טָאה ריטראווק רעזיד ףיוא

 ןעכלעוו טימ ,ןַאמ רעטנַאסערעטניא רעטירד ַא -- גניק דרַאודע

 ןענייז רימ .ןערָאװעג טעדניײרפַאב ןַאד זיא ץנעגילעטניא רעזנוא

 -םנעביולג, ןייז ,ןע'יערפ ךרוד ןערָאװעג טנַאקַאב םהיא טימ

 ."טסיוויטיזַאּפ , א ןעוועג ךיוא זיא גניק םירָאװו ; "עסָאנעג

 ךס ַא םגה ,ןַאמ רעננוי ךילמיצ ַא ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא רע

 ןעמשטַאקס א ,טסירק א ןעװעג זיא רע .זנוא ןופ רעטלע

 ,רעקיד רעבָא ,יערפ יו ןעסקאוועג רעגירעדינ ךָאנ ,(רעדנעלטָאש)

 ;ּפָאק ן'פיוא ךילּפ ַא טימ ,םינּפ ןענידכעלייק ,םענהעש ַא טימ
 ַא רעמיא טעמכ ,גנוצ ןעטַאלג ַא טימ ,רעגיציוו א ,רענידעבעל א

 ןושל ןיא ןעזָאלניירא לָאמַא טנעקעג ךיז טָאה רע  .רעניטומטוג

 ןיא טגעלפ לָאמַא ןוא ,רענייטש ןעניציוו ןייז ףיוא ץלַא ,ערח

 טייקגיטומטוג ןייז רעבָא ;טפיג ַא ןעלהיפ ךיז טָאּפש ןייז

 .ןערָאװעג טרעטשענ טינ ןופרעד זיא

 ךיז רע טָאה ,זנוא טימ ןערָאװעג טנַאקַאב רָאנ רע ןזיא

 .ןעבעל ןעצנַאנ ן'פיוא ןעדנובעגוצ זנוא וצ



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 100

 -טפירש) רעדנוַאפ-ּפיט ַא ,רעטייברא ןא ןעוועג זיא רע

 עטכישענ ,עטכישעג ןיא--ןעזעלַאב ןעוועג רעבָא זיא רע .,(רעסיג

 ןייז ;ןעדנַאטשנענעג ערעדנַא ענעדישראפ ןוא עיפָאזָאליפ ןופ

 ןופ עיפָאזָאליֿפ יד ,"םזיוויטיזַאּפא ןעוועג ןַאד זיא ןינע טּפױה

 ןוא קנילפ ןעגנַאגעג םהיא ייב זיא ךַארּפש יד .טנָאק טסונוא

 ןהֶא ןוא ןעזַארפ ןהֶא ,רענייטש ןעכילריטשנ ַא ףיוא ןוא ,ןהעש

 .רָאמוה טיס טלעקניפעג יז טָאה טפֶא .ךעלעד'נח
 ַא ןעוװעג ןיא ןוא ןָאינוי ןייז ןיא גיטעט ןעוועג זיא רע

 עלַארטנעצ יד ,"ןָאינוי רָאבייל ?ארטנעס , רעד ןיא רוניפ עניטכיוו

 קרָאי וינ ןופ רעטייברא עטריזינַאנרֶא יד ןופ טטַאשרעּפרעק

 רעטנעציירד ףיוא ןערעוו ןעטלַאהעגּפָא ןעגעלפ ןענניטימ ערהיא)

 .(וינעווע רעטרעפ ןוא רעטירד ןעשיווצ ,טירטס

 ןענעװ ענַארפ יד ןעמוקענפיוא ןעטרָאד זיא לָאמנייא

 עכיירסולפנייא עגינייא .סנָאיני יד ןיא ןעדיא ןעזָאלנײרַא

 זיא טנעמונרַא רעייז .ייז ןענענ ןעוװעגנ ןענייז ןעטַאנעלעד

 רעד ואו רעדנעל ןופ ןעמוק ןעסַאמ עשידיא יד זַא ,ןעוועג

 וצ טניואווענוצ זיא ןוא ןעשינעפרעדַאב ערענעלק טָאה רעטייברא

 נניק רעבָא .רעטייברא רענַאקירעמַא רעד יו סעשזדייוו ערענעלק

 טָאה רע ןוא גנוטכיר רעזיד ןענעג טפמעקענ שיגרענע טָאה

 .טגיזעג

 גוצעב ןיא ןעמונעג ךיוא נניק טָאה גנולעטש עלעבָאנ ַא
 רעהַא ןיא טסיכרַאנַא רעטמהיראב רעד ןעוו ,ן'טסָאמ ןַאהָאי וצ

 ןיא זיא טסָאמ יו םעדכָאנ ךיילנ ןעוועג זיא סָאד .ןעמוקעג

 ,לעקיטרַא ןַא רַאפ ןעטאנָאמ 18 ןעסעזענּפָא ןָאזירּפ רענָאדנָאל ַא

 ןעמ ףרַאד ענינעק עלַא זַא ,טרעלקרע טָאה רע ןעכלעוו ןיא
 טיטענ ןעבָאה ןערענָאיצולָאװער עשיסור יד יװ ,ןעטיוט

 סָאװ ,גנונעווַאב ַא ןעוועג זיא סע .ןעטייווצ םעד רעדנאסקעלַא

 ןיא ןערעוו ןעזָאלעננײרַא טינ לָאז טסָאמ זַא טרעדָאפעגנ טָאה

 עכלעזא ןעגעקטנַא טלעטשעג ךיילנ ךיז טָאה נניק ןוא ,אקירעמא

 טימ .טריזיטַאּפמיס טָאה רע זַא ,טינ טסייה סָאד .ןעננורעדַאפ

 טקנּפ .,קיטקַאט-רלאוונ ןייז טימ רעֹדָא ,םזיכרַאנַא ס'טסָאמ

 רע .טריקיטירק ףרַאש ןעירָאעט ס'טסָאמ טָאה רע : טרעקראפ

 ןוא טייהיירפ ןופ ןעמָאנ םעד ןיא טלעטשעגנ ךַאפנייא ךיז טָאה
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 ,רעדעי ןעמָאקליװ ןייז ףרַאד אקירעמַא ןיא זַא ,ּפיצנירּפ םעד ןופ

 .ןעגנוניימ ענייז ראפ טגלָאּפרַאפ רעדנעל ערעדנַא ןיא טרעוו סָאװ

 טָאה רע .טנעגונַאב טינ ךיז רע טָאה ןעריטסעטָארּפ טימ ןוא

 .עטימָאק-טסָאמ רעד ןופ רעדנעציזרָאפ רעד ןייז וצ ןעמונעגנָא

 ןעטסיכרַאנַא רעקרָאי וינ יד ,ןעזָאלעגניירא ןעמ טָאה ן'טסָאמ

 לַאז ןעסיורג םעד ןיא םינּפ תלבק ַא ןעבעגענ םהיא ןעבָאה

 ןַאמרעשט רעד ןעװעג זיא גניק רראודע ןוא ,ןָאינוי-רעּפוק ןופ

 ןיב ךיא יו םעד רַאפ ןעטַאנָאמ עכילטע טימ ןעוועג ןיא סָאד)

 .טניואוועגייב גנולמַאזרַאפ יד בָאה ךיא .(ןכש ס'ןַאלּפַאק ןערָאװעג

 וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .טקַאּפעג ןעװעג זיא לָאז רעד

 .יערפ סעסימ ןענַאטשעג זיא ןעמַאזוצ רימ טימ ןוא ,ןהעטש

 םנַאועג רימ וצ יז טָאה ,ן'טסָאמ טלעטשעגרָאפ טָאה גניק ןעוו

 "?טינ סָאד ךיז רע טמעש יװ, :סעכ טימ

 ַא ףיוא רעדנעציזרָאפ רעד ןייז לָאז "טסיוויטיזַאּפ , ַא זַא

 ,טסיכרַאנַא ןַא רַאפ םינּפתלבק ַא טכַאמ ןעמ ואוו ,גניטימ

 טַאררעפ סלַא טכארטעב יז טָאה סָאד --- רָארעט טנידערּפ סָאװ

 .ןעּפיצנירּפ ענייז וצ

 רעדייא ךָאנ סרושטקעל ןעטלַאה ןעמונעג זנוא ייב טָאה גניק

 ןייז ןופ ענעצס יד .טדער רע סָאװ ןענַאטשרַאפ ןעבָאה רימ

 סקעסע ףיוא ןעטלַאהעג טָאה רע עכלעוו ,רושטקעל רעטשרע

 ץנַאג ךיא קנעדעג ,ןולַאסירעיב ַא רעביא ,םורב רענרָאק ,טירטס

 רקיע םעד רעבָא ;ןענַאטשרַאפ םיוק םהיא בָאה ךיא .טונ

 טגידנעעג טָאה רע ןעוו .ןעמונַאב רעגינייוו רעדָא רהעמ ךיא בָאה

 טּפױה ןיימ .ןעגָאז סעּפע םהיא ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב ,ןעדער

 ןענַאטשרַאפנייא טינ ןיב ךיא זַא ,ןעזייוו וצ ןעוועג זיא קעווצ

 ."ירגַאסיד , שילגנע ףיוא טסייה "ןהעטשראפנייא טינ, .םהיא טימ

 רעדנעלסיוא ןַא ןעו רעבָא .טרָאװ רעכילנהעוועג א זיא סָאד

 ןעכיורבעג עלַא סָאװ טרָאװ םעד זַא ,טפערט ,ןעגָאז סעּפע ףרַאד

 ױזַא .ןעכילנהעוועגנוא ןַא דארג טקנעדעג רע ןוא רע טסעגרַאפ

 :םגָאזעג ןוא ןעגנַאנעגוצ ןיב ךיא .רימ טימ ןעוװעג ןַאד זיא

 ,ךיז ןהענרעדנַאנַאפ טסייה "שזדריואווייד , ."שזדריואווייד יא

 .ףיוא רהיא טנעפע ןעמ ןעוו ,רעש ַא ןופ ןעגנילק ייווצ יד יו ױזַא
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 טימ טָאה רע ןוא ןיימ ךיא סָאװ ןענַאטשרַאפ טָאה רע

 ; טרעהעגוצ ןוא ןענַאטשעג ךיא ןיב ,ןעריטַאבעד ןעמונעג רימ

 רעבָא בָאה ךיא .ןענַאטשרַאפ ָאי יװ ןענַאטשרַאפ-טינ רהעמ

 .נידנעטשלָאפ םהיא העטשרַאפ ךיא יוװ יױזַא ענימ ַאזַא טכַאמעג

 ךיז ךיא בָאה ,םיײהַא קעװַא ןיב ךיא ןעוו ,טנעווא םענעי

 "שזדריואוייד , טנָאזעג בָאה ךיא סָאװרַאפ ןעבעל םעד ןעמונעג

 ,טניואוו גניק ואוו טסואוועג טלָאװ ךיא ןעוו ,?ירגַאסיד, טיִנ ןוא

 וצ ןעגנַאגעג ךיילג ךיא טלָאװ ,טמהעשעג טינ ךיז טלָאװ ךיא ןוא

 :יירשעג א ןעבעגעג ןוא ףָאלש ןופ טקעװענפיוא םהיא ,םהיא

 "! ירנַאסיד יא;

 -ענ עלעטלעוו-ךעטנארגימיא עשיסור רעזנוא ןיא ןיא גניק
 ןעטלאהעג זנוא רַאפ טָאה רע .לעקנָא ןַא יװ ױזַא ןערָאװ

 ןערהָאי ערעטעּפש ןיא  .עיפָאזָאליפ רעביא סרושטקעל סעירעס

 טימ טנאקעב רהעמ זיא רע זא ןייז דשוח ןעמונענ ךיא בָאה

 ןייז ןופ ןעטייקפיט יד טימ יו ףָאזָאליּפ ןעדעי ןופ ןעבעל םעד

 ,טסואוועג רעבָא רע טָאה רקיע םענַײמענלַא םעד  .עיפָאזָאליפ

 טנַאסערעטניא רהעז ןעוועג זנוא ראפ ןענייז סרושטקעל ענייז ןוא

 .ךילצינ ןוא

 ,טירטס ןָאטנילק 218 ןיא ,םור-קיטטע ןיימ ןיא ,רימ וצ

 -יטיזַאּפ -- דניירפ ייווצ ענייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוק רע טגעלפ

 ,(סודניה ַא רָאנ ,רעגענ ןייק טינ) רעצרַאװש א רענייא : ןעטסיוו

 ַא -- רעטייוצ רעד ןוא ,גנודליב עשיטעטיסרעווינוא טימ

 ךיא געלפ סודניה םעד .רעטסוש רענעזעלאב א ,זיוצנארפ א
 .ןע'גניק יו רעסעב ךס ַא ןהעטשרַאפ

 ;עניימ םירבח עשיסור עכילטע ןעדַאלנייא ךיוא געלפ ךיא
 -םידיוב ןיימ ןיא דנעוװֶא םעד ןעגניירברַאפ רימ ןענעלפ ױזַא ןוא

 ,ייהט רעזעלג רעביא נידנעריטוקסיד ןוא גידנעזעל ,רעמיצ
 .עלעוויוא ןיימ ףיוא ןעכָאקפיוא ןעגעלפ רימ עכלעוו

 ןיא טנױאװענּפָא בָאה ךיא סָאװ ,רהָאי יירד עּפַאנק יד

 ,ןערהָאי עטסעב יד ןעשיווצ ןענייז ,קיטטע רעטירטס-ןָאטנילק םעד
 .אקירעמַא ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ
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 .פ

 .שטיװָאכַאסיעּפ בָאקאי -- .ווָאקיניעלא יַאלָאקינ

 "יא עטנעגילעטניא ערעזנוא ןעשיווצ ןָאזרעּפ עטסניטכיוו יד

 םהיא בָאה ךיא .ווָאקיניעלַא יַאלָאקינ ןעוועג ןַאד זיא ןעטנארגימ

 רע ןיהואוו ,רָארב ייב ןעטלַאהעג ןעבָאה רימ ןעוו ,טנָאמרעד ןיוש

 .רעהעטשרַאפ ןייז סלַא ,"םלוע-םע רעוועיק , םעד טימ ןעמוקענ זיא

 טכַארטַאב םהיא םידוהי רענַאקירעמַא יד ןעבָאה ןיז ןעסיוועג ַא ןיא

 זיא רע ןעטנַארנימיא ערעזנוא עלַא ןופ רעהעטשרָאפ םלַא

 ןוא ןע'ןירעּפלַאה ליַאכימ טימ גנורהירַאב רעטנעהָאנ ןיא ןעוועג

 םימ ןהעז ךיז טגעלפ רע ןוא ,טעטימָאק-ןעטנַארגימיא םעד טימ

 רענַאקירעמַא עכיירסולפנייא ערעדנַא טימ ןוא ן'רעלדַא סקילעפ

 ,םידוהי

 ײרעמַא ענעהעזעגנָא טימ ןהעזעג טּפָא ךיז טָאה ןַאלּפַאק

 .ענומָאק רענָאגערַא ןייז ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ןעדיא רענַאק

 רעהעטשרָאפ רעד סלַא ןעוועג טנעכעררַאפ זיא רעדיוו ווָאקיניעלַא

 ןיא טניואוועג ןעבָאה סָאװ ,ןעטנַארגימיא עטנענילעטניא יד ןופ

 ןעועג ןַאד ןיוש זיא עינָאלַאק "םלוע'םע* ןַא .,קרָאי ןינ

 ווָאקיניעלַא םוא .,ךאז עשיטקארּפנוא ץנאג א סלא טכארטעב

 טכַאמעג םהיא ןעמ טָאה ,ןעבעל ַא ןעכַאמ ןענעק לָאז

 גנָאי יד סָאװ ,שטנערב םעד ןופ טנעדנעטניארעּפוס םעד רַאפ

 טסיא רעד ףיוא טעדנירגעג טָאה ןָאשיײאיסָאססַא ורביה ס'ןעמ

 ןייז ןעוועגנ זיא ןעטרָאד .ייוודָארב טסיא 2924 ןיא -- ךייס

 רעד ןופ טקנוּפלעטימ רעד ןעוועג ןַאד ןיא יז ןוא ,גנוניואוו

 .ץנעגילעטניא רעשיסור

 רעזנוא ןופ ןערוניפ יד ןורכז ןיימ ןיא רעביא ביילק ךיא ןעוו

 יד ןיא ןעװעג זיא יז יװ ,עינָאלָאק רעשיסור רעטנעגילעטניא

 ךיא .ן'שטיװָאכַאסיעּפ בָאקאי ךיא העז ,ןערהַאי עכילטע עטשרע

 ןעמָארגָאּפ יד סָאװ ,טסייג םעיינ םעד ןעגעוו טלייצרעד ןיוש בָאה

 עשיסור עטנעגילעטניא יד ןופ עגינייא ןיא טקעוװעגפיוא ןעבָאה

 ןענייז ייז זַא ,להיפעג רעד טכַאוװרע טָאה ייז ןיא יו ;ןעדיא

 ןעזיװעגסױרַא להיפעג ןעזיד טָאה סע רעוו ןעטלעז רעבָא .,ןעריא
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 רַאפ רע טגעלפ ,בָאקַאי טָאטשנא ,שטיוװָאכַאסיעּפ יו ףרַאש יוזא

 יורפ ןייז ןוא ,?עקנַאי סְלַא ןעלעטשרָאפ ךיז ןעטנַאקַאב םעיינ ַא

 טָאה "םזישידיא , ןייק .היח יו שרעדנַא טינ ןעפורעג רע טָאה

 ,שיסֹור ןעדייר רעמיא טנעלפ רע ןוא ,טריטסיזקע טינ ןאד ךָאנ
 ,ןעזייוו רע טנעלפ ,ךַארּפש עזיד נידנעכיורב רעבָא .עלַא רימ יוװ

 ,סור ןייק טינ זיא רע זַא טונימ א ףיוא טינ טסעגרַאפ רע זַא

 ,דיא ַא רָאנ

 טנידנעעג טָאה רע ואוו,דארנטעווַאסילע ןופ ןעוועג זיא רע

 ןעטמהירַאב םעד טניואוועגייב רע טָאה ןעטרָאד .,ל?וש-לַאער א

 עכלעוו ,ןעטַאהט-טלַאװג עירעס רעד ןופ ןעטשרע םעד ,םָארנָאּפ

 .עיצארגימע רעשידיא רעסיורג רעד וצ טרהיפעג ןעבָאה

6 

 .גנומהענרעטנוא-רהָאידיינ עטשרע רעזנוא

 עשיסור עטנעגילעטניא יד טָאה ,1888 ,ראונַאי ןעטשרע םעד

 .אקירעמַא ןיא רהָאי-יינ טרעייפעג לָאמ ןעטשרע םוצ עינָאלַאק

 ללָאב ַא ןעוועג זיא ,טירטס דרַאשטרָא ףיוא ,לָאה ַאלַאהלַאװ ןיא

 .םייה רעיינ רעד ןיא ?לָאב רעשידיא-שיסור רעטשרע רעד --

 רעבָא בוט-םוי םעד טָאה ץנענילעטניא רעד ןופ לייט ַא

 ןיא ןעמוקענרָאפ זיא גנורעייפ עזיד ןוא ,רעדנוזַאב טרעייפענ

 ףיוא ,טניואוועג ןעבָאה ןַאלּפַאק ןוא ךיא ואוו ,ןערעמיצ ייווצ יד

 -יירד ןעבילקעגנעמאזוצ ךיז ןעבָאה סע .טירטס ןָאטנילל 3

 רעמיצ ןייס ןיא .ןעררעה ןוא ןעמאד --- ןָאזרעּפ גיסיירד-ןוא

 טָאה רעמיצ ס'ןאלּפאק ןיא ןוא ןעסעגעג ןוא ןעקנורטעג ןעמ טָאה

 ןעטלַאהעג ,"ןעטנַאפ, ןיא טליּפשעג ,ןעגנוזעג ,טצנַאטעג ןעמ

 ןעמ תעשב .ףמַאקיסטייהיירפ רהיא ןוא דנַאלסור ןעגנעוו סעדער

 ,פעק יד ןעגיובעגנייא ןעטלַאה טזומענ ןעמ טָאה ,טצנַאטעג טָאה

 -וצ רָאנ טָאה סָאד רעבָא .טיפוס םעד ןופ טייקמורק רעד בילוצ

 .טייקכילהערפ ןעבענעג

 רע'טושּפ ןופ ןעבעל א טכַאמעג ןעבָאה עדנעזעוונא עלַא טעמכ
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 ערעדנא ןעבָאה ןעלָאז סָאװ ,ןעטנארגימיא עטנענילעטניא .טייברא

 ,םאנסיוא ןַא ןעוועג ןַאד ךָאנ ןענייז ,ןעגנוגיטפעשצב

 טָאה ןעגנוטלַאהרעטנוא רהָאי-יינ עשיסור ייווצ עזיד טימ

 ןענייז עכלעוו ,רעלעב ןופ עהייר עגנַאל ַא ןעגנאפעגנָא ךיז

 .לָאה ןעסיורג ַא ןיא רַאונַאי ןעטשרע ןעדעי ןערָאװעג ןעטלַאהענ

 ןוא ,רעטקַארַאכ ןערענָאיצולָאװערישיסוד ַא טַאהעג ןעבָאה ייז

 עינָאלַאק רעשידיא רעדנעדייר-שיסור רעד ןופ ןעבעל םעד ןיא

 ןוא טדעטש ענימורַא ןופ .ןָאשוטיטסניא ןא ןערָאװעג ייז ןענייז

 םעד ןענעגעגַאב ןעוהָאפנעמַאזוצ ךיז ןעמ טנעלפ ךעלטדעטש

 ןעפערט ךיז ןענעלפ רעלעב עזיד ףיוא .שיסור ףיוא רהֶאי םעייֵנ

 ןוא ,ןהעזעג טינ רהָאי ץנַאג ַא ךיז ןעבָאה סָאװ ,עטנאקַאב

 .ןהעזעג טינ ןערהָאי ןופ ןיוש ךיז ןעבָאה סָאװ עטנַאקַאב עבלעזַא

 "עג רימ ןעבָאה עכלעזַא רעלעב רהָאידיינ גיצנאווצ רעביא

 ,םעדער עשיטסילַאיצָאס טימ ,ןעגנאזעג עשיסור טימ --- טעוװוַארּפ

 שררוה םימ ,ףמַאק-סטייהיירפ ןעשיסור םעד רַאפ ס'םייח5 טימ

 יד זיב ,ריביס ןוא גרובלעסילש ןופ רעדיטרַאמ יד ראפ ןעיירשעג

 ןוא ,סיורג יוזא ןערָאװעגנ זיא ןעטנעגילעטניא עשיסור להָאצ

 ןיפ רעטקַארַאכ רעד זַא ,טרעדנעעג יוזא ךיז טאה ןעבעל סאד

 רהָאי-יינ עטלַא רעזנוא .טרעדנעעג ךיוא ךיז טָאה רעלעב עזיד

 ,םייהנעגנאגראפ רעד ןופ ךַאז ַא ןערָאװעג ןענייז ןעטפנוקנעמאזוצ

 "שינעגענַאב , רהָאי-יינ רעטשרע רעזנוא ךָאנ םייצ עסיוועג ַא

 ןיא עינָאלָאק "ַאססערָאדינ, ןייז ןיא ןערהָאפענּפָא ןַאלּפַאק זיא

 םזײרעגּפָא ןעבָאה םהיא טימ ןעמאזוצ ,ןָאנערַא טייטס םעד

 ןענייז ערעדנַא .עיצאזינאגרָא ןייז ןופ רעדילנטימ עגינייא ךָאנ

 ןיהַא ייז ןענייז ןעגנוטראוורע עטסנעש יד טימ .רעהירפ קעװַא

 'דרע רעכילרהע ןופ ןעבעל ןעלַאעדיא ןַא ןערהיפ :ןערהָאפענ

 -סיאָאגע רעד ןעזייוו ; עביל-רעדורב ןוא םייחכיילג ןופ ,טייברא

 יו .ןעבעל וצ יוזא יו רעטסומ ַא טלעוו רעכילקילג-טינ ,רעשיט

 ןעלעוו ,ןערָאװעג טכילקריווראפ ןענייז ןעגנוטראוורע ערעייז טייוו

 .לעטיּפַאק ןעגידרעטייוו ַא ןיא ןהעז רימ
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 .ץייווש רעד ןופ רצוא ןַא -- .ווָאּפָאֿפ

 ןופ טסירק ַא ,סור ַא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה קרָאי וינ ןיא
 ןיא .וָאּפָאּפ ןעמָאנ ן'טימ ,גיסיירד ןוא עכילטע רהָאי ַא
 רערענָאיצולַאװער רעד ןיא טגילײטַאב ךיז רע טָאה םייהרעד
 ןיא אקירעמא ןיא .ןעפיױלטנַא טזומעג טָאה רע ןוא גנוגעװַאב
 טימ ןיב ךיא .רימ רַאפ רעהירפ רהְאי רַאֹּפ ַא טימ ןעמוקעג רע
 -ןײא רימ טָאה רע ןוא ,ןע'יערפ ייב ןעראוועג טנאקאב םהיא
 ננָאל ,ַאירָאטסַא ןיא טניואװעג טָאה רע  .ךיז ֹוצ ןעדַאלענ
 יד .,לָאס ענינייא טכוזַאב םהיא בָאה ךיא ואו ,דנַאלייא
 .רעדניק יירד ןוא יורפ ןייז ,םהיא ןופ ןענַאטשַאב זיא עילימַאּפ
 ןוא ,עטריטּפָאדַא ,עדמערפ ןעוועג ןענייז רעדניק עזיד ןופ ייווצ
 ןעגעלפ יורפ ןייז ןוא רע ענענייא ןַא דניק עטסגניא סָאד
 ןעלהיפעג יד ןופ טייהנעדישרַאפ רעד ןעגעוו ןעדייר רימ רַאפ
 -ייא רעייז וצ ןוא רעדניק ייווצ עדמערפ יד וצ ןעבָאה ייז סָאװ
 ,ניצרעהנעּפָא ץנַאג םעד ןענעװו ןעסעומש ןענעלפ ייז .,םענעגנ
 ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ייז ייב רעדייא .רעגייטש ןעשיסור ן'םיוא
 ןייק ןייז טינרָאג ןעק סע זַא ,טקנעדעג ייז ןעבָאה דניק סָאד
 ייווצ יד וצ עביל רעייז יװ טלעוו רעד ףיוא עביל ערעסערג
 סע .בוטש ןיא ןעמונעגנײרַא ןעבָאה ייז סָאװ ,ךעלעגנניא
 ןַאר ןוא ,טולב-ןוא-שיילפ ןענייא רעייז ןעזיװַאב רעבָא ךיז טָאה
 רניק ַא ןעבָאה ביל טסייה סע סָאװ ,טלהיפרעד ייז ןעבָאה טשרע

 זיא רימ ןוא ,ןעשנעמ עכילדניירפ-טסַאנ ןעוועג ןענייז ייז
 ןיא סערעטניא ס'וװָאּפָאּפ ןיא םנה ,ןעכוזאב וצ ייז םענעגנא ןעוועג
 .טלעפייווצענ ךיא בָאה גנונעוואב רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד
 ,טייקשלַאפ ןוא סייקניטכירפיוא ןופ רעטנָאלּפ ַא ןעוועג זיא רע
 רע טָאה םייהא .רעטקארַאכ ןעקרַאטש ןייק טינ טימ שנעמ א
 ןערייר ֹוצ ןערעהפיוא טינ טנעלפ רע .רועיש א ןהֶא טקנענעג
 ַא ןענופענ רימ ןיא רע טָאה ןינע ןעזיד ןיא ןוא ,דנאלסור ןענעוו
 .רע יו רענינייו טינ טסנעבענ בָאה ךיא םירָאװ ,רערעהוצ ןעטוג

 בָאה גנורעטסייגאב רערענָאיצולָאװער ןייז ןיא זא ,גָאז ךיא
 טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג רעבָא זיא רע .טלעפייווצעג ךיא
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 ןענופעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןערענָאיצולָאװער עשיסור עניטכיוו

 רעייז סלַא טכארטַאב םהיא ןעבָאה ייז ןוא ,ץייווש ,ַאווענעשז ןיא

 "סערָאק םהיא טימ ךיז ןעבָאה ייז .אקירעמַא ןיא רעהעטשרָאפ

 ןעבָאה ייז סָאװ ,רוטַארעטיֿק יד טקישעגוצ םהיא ןוא טרידנָאּפ

 .טקורדענ ןעטרָאד

 רצ אווענעשז ןופ םהיא ייז ןעבָאה (1883) רעמוז םענעי

 רהעפעגנוא ןופ לעכיב ַא ןופ ןערַאילּפמעזקע גיצנַאװצ טקישעג

 יִאנדָארַאנ ראדנעלַאק, ןעמָאנ םעד טימ ,ןעטייז טרעדנוה ייווצ

 סלא ןוא "לעדמעה , עטיור א טַאהעג טָאה לעכיב רעד ."ילָאװ

 .סעיפארגָאטַאפ טימ סעשזרייּפ ייווצ --- ענאלייב

 ערעייז ,?ַאילָאװ ַאיַאנרָארַאנ , ייטראּפ רעד ןופ רערהיפ יר

 א ןיא טלעקיװעגנייא ןעוועג ןענייז ,םישעמ ןוא ןעננוגעווַאב

 סָאד זיא ,דניירפ ערהיא ,זנוא רַאפ ןוא .סינמייהעג ןופ ןַאמוט

 "עג טָאה ןעמ תעשב .הניכש א ןופ ןַאמוט רענערלָאג רעד ןעוועג

 יַאכימ ,ן'שטישטלאביק ,{ ַאיַאקסווָארעּפ ,ן'ווָאבַאילעשז ןעגנאה

 ןעמואוושעגסיורַא טלעו רעד רַאפ ןענייז ,ן'ווָאקַאסיר ןוא ן'ווָאל

 טָאה סָאד .ןעבעל ןעשידרע-רעטנוא רעייז ןופ ןעטקאפ עגינייא

 -רעטנוא; עניימ ךרוד .סינמייהעג יד טכַאמעג רעפיט רָאנ רעבָא

 ךרוד ןוא ,קסבעטיוו ןיא ןוא אנליוו ןיא ןעטפַאשטנַאקעב "עשיררע

 ךיא בָאה ,ןעזעלעג בָאה ךיא סָאװ רעטעלב ערענָאיצולַאװער יד

 ןעגעו רעבָא ;םלוע רעניימענלא רעד יװ רהעמ ךס ַא טסואווענ

 ןעגעו ,"סעצלָאװיָאדָארַאנ, יד ןופ עּפורג רעטסכילרעניא רער

 ךיא בָאה ,("טעטימָאק ינלעטינלָאּפסיא ,) טעטימָאק טּפיױה רעייז

 ?רַאדנעלַאק , רעד טָאה טציא .ןוא ,גינייוו רהעז טסואוועג ךיוא

 -נעמאזוצ ןעבָאה םהיא .גנַאהרָאפ םעד ןעביוהעגפיוא לעסיבַא

 ןענייז עכלעוו ,טעטימָאק טּפױה םעד ןופ רעדילנטימ טלעטשעג

 .יירפ ןעבילבעג

 ןופ עמרָאפ יד טַאהעג ןעבָאה לייט עטצעל ןוא עטשרע ןייז

 רעד ןיא ןעגנוריסאּפ עלא ןופ סמוטאד ןוא ןעמענ יד טימ ,חול א

 יז ןיא ןעבָאה סָאװ יד ןופ ןוא ףמאק ןעשיסור םעד ןופ עטכישעג

 רערענָאיצולָאװער א ןעוועג סָאד זיא רעטייוו .ןעמונעג ?ייטנא

 ,ןעלקיטרא ןוא ןעננורעניארע ןופ ךוב-?עמאז
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 זיא גנונעװַאב ערענָאיצולָאװער עשיסור יד ןעמעוו ,םעד רַאפ

 .רצוא רע'תמא ןַא ןעוועג סָאד ןזיא ,רעייט ןעוועג

 טנַאמרעד זיא ,"רעטעלב , עזיד ןופ דנאב ןעטשרע םעד ןיא

 רעקסנימ ,ריזָאמ ןופ ?עדיימ עשידיא ַא ,ןאמפלעה ַאיסעה ןערָאװעג

 עטסָאבעלאב א ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה עכלעוו ,עינרעבוג

 יד טכַאמענ טָאה ןעמ ואוו ,ריטראוק רעמייהעג רעד ףיוא

 יז שנעמ טרָאס ַא רַאפ סָאװ .רסיק םעד ןעטיוט וצ ףיוא סעכמָאב

 ןעבעל רהיא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רהיא טימ סָאװ ,ןעוועג זיא

 ןייק רעהירפ ןעמ טָאה םעד ןעגעוו --- עקרענָאיצולַאװער סלא

 "רַאדנעלַאק, םעד ןיא ךיא בָאה טציא .טאהענ טינ הירנאב

 .רהיא ןענעוו ןעטייהלעצנייא ליפ טימ לעקיטרא ןא ןענופעג

 ןופ רעטניו םעד ןיא יו טנָאמרעד ךיוא ןיוש בָאה ךיא

 טימ ןערָאװעג ןעסירעגפיוא רעמיצ-סע ס'רַאצ םעד זיא 9

 טָאה ןָאיזָאלּפסקע יד זא ,טרעהענ ןעמ טָאה רעטעּפש .טימַאניד

 רע יױזַא יו .ןירוטלאכ ןעמָאנ ן'טימ רענַאיצולַאװער א טכַאמעג

 ןעטרָאד טָאה רע יוזא יוװ ,ץַאלַאּפ ןיא טע'בנג'ענניירַא ךיז טָאה

 ןעועג ןיא סָאד -- טימאניד יד טכַארבענניירא ןוא טבעלעג

 ןעטסירָארעט עשיסור יד עכלעוו טימ ,ןעשינעטער יד ןופ ענייא

 ןופ טייקנירעניינ יד טנערבוצ רהֶאי עכילטע ענעי ןיא ןעבָאה

 "ראדנעלַאק , ןעטיור םעד ןיא ןוא ;טלעוװו רעטריזיליוויצ רעד

 -רעד עטכישעג יד זיא ,אווענעשז ןופ ןעמוקעגנָא טציא זיא סָאװ

 .ןעטייהלעצנייא עֶלַא טימ ןערָאװעג טלהעצ

 -טנעזיוט א ןעטלאהטנע טָאה םהיא ןיא ?עקיטרַא רעדנַא ןַא

 ן'טימ רענָאיצולַָאװער א ױזַא יו ,גנולהעצרע טכאנזדזייא-ןוא

 .ריביס ןופ ןעפָאלטנַא זיא יקסוועשטארג ןעמָאנ

 ךיז טָאה ,סאּפ-רעיורט א רעטנוא טייז רעטצעל רעד ףיוא

 ּויא רעכלעוו ,ןע'סקרַאמ לרַאק ןופ עיפַארגָאיב עצרוק ַא ןענופענ

 .ןענישרע זיא ראדנעלאק רעד ןעוו ,רהָאי םעד ןיא ןעברָאטשעג

 -רָאּפ 00 םורא ןעטלאהטנע טָאה ענַאליײב עשיפַארגָאטַאפ יד

 -- ןעדלעה ערענָאיצולַאװער ענערָאװעג-טמהיראב ןופ ןעטערט

 -רָאפ ןעפורּפ ךיז ןענעלפ ריס עכלעוו ,ןעטלַאטשעג רעריטרַאמ

 רע'מינּפ יד ןעלעטשרָאפ ךיז טפורּפ דיא רעמורפ ַא יװ ןעלעטש

 .םיאנת רעדָא םיאיבנ ןֹופ
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 םער ןעפלעה םתיא לָאז ךיא ןעטעבעג רימ טָאה ווָאּפָאּפ

 ןעמונעג םהיא ייב בָאה ךיא ןוא ,ןעטײרּפשראפ ?ראדנעלַאק ,

 ;ךיז ראפ טפיוקעג ךיא בָאה ןעטפלע ןא .ןערַאילּפמעזקע ןהעצ

 רימ ןעבעל רע טגיל ,ןעבירשעג ןערעװ ןעלייצ עזיד תעשב ןוא

 ןעו ,טנעמָאמ םעד ךרוד רעדיוו בעל ךיא ןוא ,קסעד ןיימ ףיוא

 .טרעטעלבעגכרוד ןוא ןהעזרעד לָאמ ןעטשרע םוצ םהיא בָאה ךיא

 ןיא ,רעמיצ-םעדיוב ןיימ ןיא ןעסעזעג ךיא ןיב טכאנ ענעי

 ןעראוועג זיא סע זיב לעכיב םעד גידנעזעל ,טירטס ןָאטנילק 5

 .גָאט רעלעה

 ,סנעקנעדנא עסיוועג ןעבעל ןייז ןיא טָאה שנעמ רעדעי

 ןייז ןיא לעכיב רעזיד ,רעייט ?עיצעּפכ םהיא ןענייז עכלעוו

 ךָאנרעד טָאה רימ ראפ ןעכלעוו ,דנוב ןעמירא ןעטרעטלעראפ

 רענייא זיא ,טירטס יטסירק ףיוא רעדניבנייַא רעשידיא ַא טבאמעג

 .ןעבעל ןעגנוי ןיימ ןופ ןעלָאמקנער ערַאבצעשנוא עכלעזא ןופ

8 

 .קעטָאילביב עטייווצ ןיימ -- .תורצוא ערעדנא

 ןופ ןעטלַאהרע ווָאּפָאּפ טָאה םעדכָאנ טייצ עסיוועג א

 רעניילק ַא ,"עינידָאר ַאנ, ןעמָאנ ן'טימ ךוב-לעמאז א אווענעשז

 רעטקַארַאכ ןעבלעז םעד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,קישטלַאנרושז

 ןעצנַאגניא .,לַאירעטַאמ םעיינ טימ רעבָא ,"רַאדנעלַאק , רעד יו

 זיא רעמונ רעדעי ןוא ,ןרעמונ יירד ןענישרע םהיא ןופ ןענייז

 עטסרעייט יד טימ לופ ןעוועג ןעטסילַאיצַאס עשיסור רַאֿפ

 לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה "עינידָאר ַאנ, ןיא .ףָאטש-עזעֿכ

 ,שיַאקסװָארעּפ .ַאיפָאס ןופ ןעגנוביירשַאב-סנעבעל ןעזעלעג

 ןופ ןעדלעה עטסרעייט ערעזנוא ,שטישטלַאביק ןוא ווָאבַאילעשז

 טסואוורעד ךיוא ךיז ךיא בָאה "עינידָאר ַאנ, ןופ .טייצ רענעי

 ןַאד ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעפמעק ןופ ןעבעל םעד ןעגעוו ןעסעיינ

 ענערישרַאפ ןוא ,ריביס ןופ סעמרוט-עגרָאטַאק יד ןיא ןענופענ

 .עבלעזַא ןעטקַאפ ערעדנַא

 רערענָאיצולַאװער רעד ןעמוקנֶא ןעמונעג טָאה רעטעּפש

 ןענייז סע ןעכלעוו ןופ ,"ילָאװ יאנדָארַאנ קינטסעיוװ, כַאנרושז
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 ןענייז "סקינטסעיװ, עזיד .ןערעמונ ףניפ ןענישרע ןעצנַאגניא

 ןעבָאה ייז ."עינידָאר ַאנ- יד יו רעכיב ערעקיד ןעוועג

 רעד יו רעטקַארַאכ ןעבלעזמעד ןופ ףָאטש-עזעל ךס א ןעטלאהטנע
 ךיוא ןוא ,/ראדנעלַאק, ןופ ןוא ?עינידָאר ַאנ, ןופ טלַאהניא

 -סיױרַא דנאלסיוא ןיא טָאה ץלַא סָאד .ןעלקיטרא עשיטערָאעט

 ,"אילָאװ איַאנדָארַאנ, עיצאזינַאגרָא יד ןעבענעג
 ,אוענעשז ןופ ןעּפורג ערענָאיצולַאװער עשיסור ערעדנַא

 רעדָא ,ךעלכיב טקורדעג ךיוא ןעבָאה ןָאדנָאל ןוא זירַאּפ ,ךירוצ
 ןעשיווצ טריזימעלַאּפ ןעבָאה ןעּפורנ ענעדישראפ יד .ןערושָארב

 -ַאב ןעגעלפ ריס ;לַאנרושז א ןעזייװַאב ךיז טגעלפ סע .ךיז
 ןַאד ןוא ,םהיא ןופ ןערעמונ יירד רעדָא ייווצ ,םענייא ןעמוק
 ןַא ןעריזינאגרַא ךיז טגעלפ ךָאנרעד .ןעדניוושרַאפ רע טנעלפ
 -לאנרושז רעדנַא ןא ןעזייװַאב ךיז טגעלפ סע ;עּפורג רעדנַא

 עזיד ,רענעי יו ?אזקיש ןעבלעזמעד ןעבָאה טגעלפ רע ןוא קישט
 סעדעי ןוא ;ן'ווָאּפָאּפ וצ ןעקישוצ ןעמ טגעלפ ןעבַאגסיױוא עלַא
 ןעזָאל רימ רע טגעלפ ,סעיינ סעּפע ןעמוקַאב טָאה רע ןעוו לָאמ

 .ןערהָאפרעבירַא םהיא וצ ךיילג געלפ ךיא ןוא ,ןסיוו

 ,ןעסעצָארּפ עיינ ןעמוקעגרָאפ ןענייז רהָאי רֶאֹּפ ענעי ןיא
 רעד ןופ טעטימָאק-טּפױה םעד ןופ רעדילנטימ רעביא ץלַא
 .ןערָאװעג ןעגנאפעג ןענייז עכלעוו ,"ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ,

 ןעביוהעגנָא רעדיוו ןעבָאה ןעננוטייצ עשיסור עכילצעזעג יד

 ןעגעוו .טלעוו רערענָאיצולָאװער רעד ןופ סעיינ ןענייוושראפ וצ

 יד .ץרוק ץנַאנ טעטכירַאב ייז ןעבָאה ןעסעצָארּפ עניזָאד יד
 -רעטנוא רעד ןיא ןעזייוװַאב ךיז רעבָא ןעגעלפ ןעטייהלעצנייא

 .דנאלסיוא ןיא רעדָא אפונ דנַאלסור ןיא עסערּפ רעשידרע
 -ןלָאװער-עטנַארגימיא ,זנוא ייב ןענעלפ ןעטכירַאב עזיד

 .רעצרעה עדנעגָאלש-ניטסַאה טימ ןערעוו ןעמונענפיוא ,ןערענָאיצ
 רעטסכעה רעזנוא ןעווענ ץלַא זיא ףמַאק-סטייהיירפ ס'דנַאלסור
 ,סערעטניא רעניטסייג

 רַאצ ןופ טיוט םעד וצ נוצַאב ןיא טייקנירעגיינ עטסערג יד
 סָאװ ,קלָאפ-רָאּפ יד ,סוװועזָאבָאק יד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא
 ,סַאנ רעװָאדַאס-יילק ףיוא ?עמערקיזעק יד ןעטלַאהענ טָאה
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 בָאה ,קרָאי וינ ןיא גידנעייז ,טציא ןוא .נרובסרעטעּפ ןיא

 טָאה "ן'װעזָאבָאק, זַא ןעזעלעג טפירש רעווענעשז א ןיא ךיא

 זיא רעמָאנ רע'תמא ןייז זַא ןוא עװקסָאמ ןיא טריטסערַא ןעמ

 טרעהענ םתיא ןופ בָאה ךיא !שטיװָאנַאדנָאב .שטיווָאנַארגָאב

 ,רועיוא רעצעּפָאראט םעד ןיא ,דנעגעג םענעי ןיא .שזילעוו ןיא

 רעהירפ רהָאי עכילטע טימ רע טָאה ,עינרעבונ רעוװָאקסּפ

 -ַארּפ עכילדירפ א ןערהיפ טפורּפעג ןוא עינזוק א טנעפעעג

 ,ן'שטיװָאנַאדגָאב טימ ןעמַאװצ םירעיוּפ יד ןעשיווצ עדנַאנָאּפ

 ,וָאיװָאלָאס טייבראעג ןעטרָאד טָאה ,דימש סַא טשרמולכ ךיוא

 רַאצ ן'פיוא ןעסָאשעג 1879 ןיא טָאה סָאװ ,רערהעל-לוש רעד

 .ןערָאװעג ןעגנאהעג רַאפרעד זיא ןוא

 יַאדנָאב ןעגעװ טכירַאב ַא טנעיילעג רימ ןעבָאה ךָאנרעד

 ןייז זא -- רעטעּפש לעסיבַא ןוא ;סעצָארּפ סע'שטיווצנ

 ןערָאװעג טריטסערַא זיא םָארקיזעק רעד ןופ יורפ עגיד'טשרמולכ

 .אווָאמיקַא זיא ןעמָאנ רע'תמא רהיא זַא ןוא ,וועיק ןיא

 יד; ךוב רעטמהירַאב רעד ןענישרע ךיוא זיא 1889 ןיא

 רעשילגנע ןַא ןיא ,קאינּפעטס ןופ ,"דנַאלסור עשידרערעטנוא

 .ננוצעזרעביא

 ,גרובסרעטעּפ ןופ סָאג רענידעכָאק ַא ףױא ,1878 ןיא

 לַארענעג ןעכָאטשרעד קַאינּפעטס רעזיד טָאה ,גָאט ןעטימ ןיא

 .ןערַאדנַאשז עשיסור יד ןופ לַארענעג טּפיױה םעד ,ן'וועצנעזעמ

 זיא קַאינּפעטס .טלעװ יד ןעגנולקעג טָאה עטכישעג רעד טימ

 רע טָאה ,ןעילַאטיא ןיא גידנעייז ,רעטעּפש .,ןעדנואוושרַאפ

 .שינעילַאטיא ףיוא ןענישרע זיא רעכלעוו ,ךוב ןייז ןעבירשעגנפיוא

 ןוא ןעטקאפ ענידריוקרעמ טימ ?ופ ןעוועג זיא קרעוו יד

 סע ןוא ,ףמַאק ןעשיסור ןעלופסינמייהעג םעד ןופ ןעגנורעדליש

 דלַאב ןיא סע זַא ,סערעטניא ןעפיט ַאזַא ןעפורעגסיורַא טָאה

 סע זיא ,זנוא ראפ ,ןעכארּפש עכילטע ףיוא ןעראוועג טצעזרעביא

 יאנדָארַאנ רַאדנעלַאק, רעד יװ רצוא רערעכייר א ךָאנ ןעוועג

 ."ילָאװ

 סָאד יו רעטנאסערעטניא ןייז טנַאקעג זנוא ראפ טָאה סאוו

 ןעמָאנ ן'טימ ,עקרענָאיצולַאװער ַא :לעיפשייב םוצ ,עדנענלָאפ
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 טימ ןהעזענ לָאמ עכילטע ךיז טָאה יז יו טביירשַאב ,ַאניר

 םעד ןעשיוצ געט עכילטע יד ןיא ,ן'ַאיַאקסוװוָארעּפ ַאיפָאס

 טריטסערַא ןיא איַאקסװָארעּפ ןעוו גָאט םעד ןוא ץרעמ ןעטשרע

 ַא ךילבעטשכוב ןעוװועג זנוא ייב זיא ַאיַאקסווָארעּפ .ןערָאװעג

 רימ ןעבָאה רהיא ןעגעװ טכירכַאנ ?עקערב רעדעי .עגילייה

 ןענעוו טפיוהרעביא .סערעטניא ןעטפאהרעביפ ַא טימ ןעזעלעג
 ןופ ייֵצילַאּפ עצנַאג יד ןעװ ,ךָאװ רענעי ןיא ןעבעל רחהיא
 טימ טכוזעג רהיא ןעבָאה ןענָאיּפש הנחמ ַא ןוא גרובסרעטעּפ
 ןערהָאפקעװַא לָאז יז ןעטעבעג רהיא ייב ךיז טָאה ַאניר .טכיל
 ךיז טָאה ַאיִאקסװָארעּפ רעבָא ,ןעכָאװ עכילטע הףיוא שטָאכ
 .טנאזטנא

 -- ,גרובסרעטעּפ ןיא ןייז ןוצ גיטכיוו זיא טציא דָארג,

 ."ןעשנעמ לעיפ יוזַא טימ ןהעז ךיז זומ ןעמ --- ,טרעלקרע יז טָאה

 -סערַא ןעװעג ןיוש זיא ,רעטבילעג ס'ַאיּפָאס ,ווָאבַאילעשז
 ןעמ זַא ,טסואוורעד ךיז ַאניר טָאה לארענעג ַא ךרוד ןוא ,טריט
 סָאד טָאה יז יו טלייצרעד יז .ןעגנעה סיווענ םהיא טעוו

 -יצעג וויסלואוונָאק טָאה ענעי יװ ןוא ,ן'ַאיּפָאס ןעבעגעגרעביא

 .ננולפייווצרַאפ ןוא טסגנַא ןופ טרעט

 עסַאמ ַא טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ךוב ס'קַאינּפעטס ןופ
 טריטסערַא זיא ווָאזָארָאמ יַאלָאקינ יוװ םעד ןעגעוו ןעטייהלעצנייא
 ןעטכילקריוראפ-טינ םעד ןענעװו ןוא ,ץענערג םייב ןערָאװעג
 ןעזעלעג ןעטרָאד ךיא בָאה ךױא ;ןעײרּפַאב וצ םהיא ןַאלּפ
 אנלֶא ,יורפ ןייז טליּפשענ טָאה ייברעד סָאװ עלָאר רעד ןעגעוו
 ךָאנרעד ךיז טָאה סָאװ ,עקרענָאיצולָאװער יד) שטיװַאטַאבויל
 ןיא זנוא ייב ,ריטרַאװק רעקנַאלוהֶאּפ רעד ףיױא ןעטלַאהַאב
 ,(אנליוו

 ,אווענעשז ןופ ןעמוקנָא ןענעלֿפ סאֹוו ,"תורצֹוא , עלַא יד
 בָאה ךיא ןוא ןעדניבנייא ןעזָאל ךיא געלפ ,ןָאדנַאל רעדָא זירַאּפ
 סעצילַאּפ עניימ ףיוא ןענייז רעכיב ענעדישראפ .םויה-דע ייז
 ראפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ םוא ,קעװַא רעהכַאנ ןענייז ןוא ,ןענַאטשענ
 ,ןעכַאז עטסרעייט יד ןעשיווצ רעמיא ןעביילב עזיד .ערעדנַא
 .טַאהעג זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ
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 .קרעװ סע'סנעקיד ןופ טעס ןעלופ א טפיוקעג בָאה ךיא

 עכלעוו ,ןעטַאלּפ-ּפיטָאערעטס ףיוא ןערָאװעג טקורדעג ןענייז ייז

 סָאד רעבָא ;ןָאשידע רערעייט ַא רַאפ טכַאמענ לָאמַא טָאה ןעמ

 ןיוש ןענייז ןעטַאלּפ יד .קירוצ טייצ רעגנַאל ַא טימ ןעוועג ןיא

 קורד ןופ ןענייז ןעבַאטשכוב יד ןוא ,טצינעגּפָא סרַָאטש ןעוועג

 עלעניגירא יד .ןעבירעגּפָא ןוא ןעכָארבעגּפָא ןעמוקעגסיורַא

 לעיצעּפס ,רעדליב ךס ַא טימ טרירטסוליא ןעוועג זיא ןָאשידע

 ןעטַאלּפ יד ןוא ,רעלטסניק רענָאדנַאל ןעטמהירַאב א ןופ טכַאמענ

 .םצינעגּפָא קרַאטש ןעוועג ךיוא ןענייז סעיצַארטסוליא עזיד ןופ

 זיא ריּפַאּפ יד !ניליב טסָאקעג טעס רער טָאה רַאפרעד

 רעסיוא ,יינ ןעװעג זיא זלַא .דנוב רעד ךיוא ןוא יינ ןעוועג

 "ענ ןעוועג זיא טעס רעד עכלעוו טימ ,ןעטַאלּפ יד --- רקיע רעד

 ףלעווצ :ענשזַאװ ןוא ןייפ רעבָא ייז ןעבָאה ןהעזעגסיוא .טקורד

 ןעװ !סנעקיד סלרַאשט ןופ קרעוו עלַא --- רעדנעב עניורב ,עקיד

 -ָאה ,עקרעשזַאטע רעיינ ןיימ ףיוא טלעטשעגסיוא ייז בָאה ךיא

 רעד .ייז ףיוא ןעקוקנָא טָאז טנעקעג טינ ךיז ןעניוא עניימ ןעב

 ראפ ךילדעש ןעוועג זיא סע זַא ,רעטכעלש ַאזַא ןעוועג זיא קורד

 געלפ ךיא .טרעמיקעג טינ רעבָא רימ טָאה סָאד .ןעגיוא יד

 .ייז גידנעזעל טכעג עצנַאג ךילבעטשכוב ןעציזפָא

 ןופ עטכישעג , עטמהירַאב ס'ןיעט טפיוקעג ךיוא בָאה ךיא

 ןיוש ןענייז ייז .רעדנעב ייווצ ןיא "רוטַארעטיל רעשילגנע רעד

 .טקורדעג טנעבייצעגסיוא ןעוועג

 ךיא בָאה ,וינעווע רעטרעפ רעד רעביא גידנעהעג ,לָאמנייא

 עידעּפָאלקיצנע ַא ןהעזרעד רָאטס-ךוב ַא ןופ רעטסנעפ םעד ןיא

 -עגנָא ןעוועג זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,לעטעצ א טימ ,רעדנעב 195 ןופ

 -ניירא ןיב ךיא .זיירּפ רעגיליב רהעז א --- ?ראלָאד 18, טנעבייצ

 ןעמָאנ םעד טינ סנעדעג ךיא .רעכיב יד טקוקַאב ןוא ןעגנַאנעג

 ַא ןעוועג ןיא סע זַא ,רָאנ קנערעג ךיא ,עירעּפָאלקיצנע רעד ןופ

 יד רָאנ ,רעשירפ ַא ןעװעג זיא קורד רעד .קרעוו ערעלוּפָאּפ

 .עטכידעג תורוש יד ןוא ,עקנינייפק ןעווענ ןענייז ןעבַאטשכוב

 רַאלָאד 18 :ניליב ךיוא ןוא ! עידעּפָאלקיצנע א ךָאד רעבָא

 יד בָאה ךיא !רעכיב עקיד ןוא עסיורג רהעז ןהעצפופ רַאפ
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 ןוא ,םיזאּפעד א ןעבענעג ךיא בָאה ,טַאהענ טינ ךיז ייב עמוס

 .ענירעביא סָאד טלהָאצַאב ךיא בָאה רעטעּפש געט רָאְּפ ַא

 ,טגַאזטנע ךיז רעּפיקרָאטס רעד טָאה קַאּפ םעד רימ ןעקישּפָא

 .ןעוָאלעגפיױרַא טינ אשמ רעד טימ רימ ןעמ טָאה רַאק ַא ףיוא ןוא

 .רעוש ץנַאג ןעועג ןיא סע ןעגָארטעגקעװַא סָאד ךיא בָאה

 טָאה ,ריטרַאװק ןיימ ףיוא ןעמוק וצ טבעלרעד בָאה ךיא ןעוו

 ןענייז טנעה עניימ ןוא ,סייוש רעד ןעסָאגענ רימ ןופ ךיז

 עכלעוו טימ ,קירטש יד ןופ טגָאטייװאוצ ןוא ןעטינשוצ ןעוועג

 עקרעשזאטע ןיימ ףיוא ,ןעדנובעגמורא ןעוועג זיא האיצמ ןיימ

 .סעצילָאּפ ןעבלאהרעדנא ןעמונרַאפ רעדנעב ןהעצפופ יד ןעבָאה

 ערעדנא ץוט רַאֹּפ ַא ייב טלעדנַאהעגנייא ךיוא בָאה ךיא
 -ןלָאװער עשיסור עטנַאמרעד יד ץֹוחַא ןוא ;רעכיב עשילגנע

 ךיא בָאה ,ןענישרע טשרָאקָא ןענייז עכלעוו ,ןעטפירש ערענָאיצ

 סָאװ ,קרעוװו עשיסור ערענָאיצולָאװער להֶאצ עשביח 6 םפיוקעג

 ,ןעטייצ ענידרעהירפ ןיא ַאוענעשז ןיא ןעוועג טקורדעג ןענייז

 ןענייז סָאװ ,סערושַָארב עשיטסילַאיצַאס עסיוועג ךיוא ןוא

 .קראידוינ רעדָא ןָאדנָאפ ןיא ,שילגנע ףיוא ןעוועג טקורדעג

 ךיא ;ןיילק וצ ןערָאװעג דלאב ןיא עקרעשזַאטע ןיימ
 ןערָאװעג דלַאב ךיוא זיא יז רעבָא ,עטייוצ ַא טפיוקעג בָאה

 ףךס א ןעװעג ןיוש זיא קעטָאילביב רעקרָאי ןינ ןייס ,לופ

 .שזילעוו ןיא ןעזָאלענרעביא בָאה ךיא סָאװ יד יו רעסערג

9 

 .םידּפסהח -- .אנליוו ןופ הנתמ א

 ַא ןעמוקַאב םייה רעד ןופ ךיא בָאה ,1884 ןיא ,לָאמ ןייא
 .ףירב א ןיא סָאד זַא ,טניימעג בָאה ךיא .טפירש ןעטקורדעג

 ךיז טָאה ,טרעװנָאק םעד טנעפעעגפיוא רעבָא בָאה ךיא ןעוו

 ןוא ןעביוא ןופ ןוא ,עיצַאמַאלקָארּפ ַא זיא סע זַא ,טגייצעגסיורא

 : רעטרעוו עדנעגלָאפ יד ןעבירשענוצ ןעוועג ןענייז ןעטנוא ןופ

 רעביא ןָאיּפש רעד ,ןיקיעדוס ןערָאװעג םע'נרה'רעד זיא סע,

 "!ןעטידנַאב עלַא רעביא טידנַאב רעד ,ןענָאיּפש עלַא

 תורוש עכילטע יד ןיא רעבָא ,ןעוועג טינ זיא ןעמָאנ ןייק
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 רבח רענליוו ןיימ ןופ טפירשדנַאה יד טנעקרעד ךיילנ ךיא בָאה

 .ןירעּפלטה

 ןופ עמיטש א ןעוועג זיא אפונ טפירש-נולפ רעטסורדענ רעד

 יד ןעטלַאהענ טָאה ןעמ ואוו ,גנוטסעפ רעקסווָאלװַאּפ-ָארטעּפ רעד

 -ענרעביא ייז טָאה ןעמ רעדייא ,ןערענָאיצולָאװער עטסניטכיוו

 ךיז טָאה ייז יוזא יו .גנוטסעפ רענרובלעסילש רעד ןיא טקיש

 רעיירפ רעד וצ עיצַאמַאלקָארּפ ַא טימ ןעמוקוצוצ ןעבענעגנייא

 ןעועג זיא ,טקורדענּפָא רהיא ןעבָאה םירבח ערעייז ואוו ,טלעוו

 "סעצלָאװזָאדַאראנ, יד עכלעוו טימ ,ןעסינמייהעג יד ןופ ענייא

 -גולפ םעד ןיא ,דנַאל יד ןעשַאררעביא טייצ וצ טייצ ןופ ןענעלפ

 ןעמ יו טלחעצרעד ןעטסירָארעט עטלייטרוארַאפ יד ןעבָאה טפירש

 -ןעדלעה ןוא ץרעמש טימ לופ עמיטש א ןעוועג זיא סע .ייז טגינייּפ

 -ייהלעצנייא עניטכיוו עגינייא ןעטלאהטנע טָאה טפירש רעד .טומ

 .ךעלרעמעק ענרענייטש ענעי ןיא ןעבעל ןעכילקערש םעד ןופ ןעט

 ךיווטרָאימ טא, : ןעװענ זיא ?עקיטרא ןפיוא טפירשרעביא רעד

 -ענג עויד רעטנוא ןוא ,(ענידעבעל וצ עטיוט ןופ) "םיווישז'ק
 רנַאלסור ןופ , :ןעבירשענפיוא ןירעּפלַאה טָאה רעטרעוו עטקורד
 ."אקירעמא וצ

 ןעלאזקַאו עשיסור עלַא ףיוא זא ,טרעהענ רימ ןעבָאה ךָאנרעד
 ןעמָאנ ןטימ רעציפָא ןא ןופ ןעטערטרַָאּפ ןעננאהעגסיוא ןעמ טָאה

 םעד ןעסָאשרעד סָאד טָאה רע זַא גנורעלקרע ןַא טימ ,וועיַאנעד

 עסיורג א טריסנָאנַא טָאה גנוריגער יד .ןיקיעדוס ןָאיּפש-לארענעג

 בָאה רעטעּפש טאנָאמ עכילטע .,ןעּפאכ םהיא טעוװו סָאװ םעד הנתמ

 -רהיפסיוא ןַא ןענופעג "ילָאװ יאנדָארַאנ קינטסעיװ, .םעד ןיא ךיא

 עגידריווקרעמ א -- עטכישעג רעצנאנ רעד ןענעוו לעקיטרא ןעכיל

 ,טלעוו רעשיסור רעשידרע-רעטנוא רעד ןופ "ירָאטס וויטקעטעד,

 רעד ,רענָאיצולָאװער רעיירט ַא ןעוועג טשרעוצ זיא וועיאגעד

 עטלעּפָאד ַא טליּפשענ ןוא םירבח ענייז ןעטארראפ רע טָאה ךָאנ

 ַא סלַא ןוא עסיבנעסיוועג סלהיפרעד רע טָאה ךילדנע ,עלָאר

 -ענ טָאה רע תעשב ,ןָאיּפש-טּפוה םעד טיוטעג רע טָאה הבושת

 ןיא רוניפ עטסניטכיו יד זיא ,עלָאר עטלעּפָאד ןייז טליּפש

 ארעיו ןעוװעג עיצַאזינַאנרָא רערענָאיצולַאװער רעמייהעג רעד

 -ערעטניא ןַא ןופ ?עדיימ עטעדליבעג-ךיוה ,ענהעש ַא -- רענניפ
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 רעניצנייא רעד ןעוועג ןַאד זיא יז .עילימַאפ רעשיצירּפ רעטנַאס

 טעטימָאק:טּפיוה ןעטמהיראב םעד ןופ דילנטימ רענעבילבעגייירּפ

 ןיוש גנורינער יד טָאה ענירעביא עלַא .אילָאו איאנדָארַאנ רעד ןופ

 .(דנאלסיוא ןיא טצעזַאב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ייווצ ןיוח ַא) טּפַאכעג

 ןיא .טרעיומרַאפ , ענינייא ,ןעננַאהעג ייז ןופ ענינייא טָאה ןעמ

 בלַאה ַא ןוא רהָאי ַא .עגרָאטַאק ףיוא טקישראפ רעדָא ,ןעגנוטסעפ

 טריזינאגרַא טָאה יז .טעטימָאק רעצנאנ רעד ןעוועג רענגיפ זיא

 ןוא ןעיירעקורד עמייהענ טעדנירגענ ,סעקַאטַא עשיטסיסָארעט

 .עיצאזינאנרא עטכאוושענּפָא יד ןעיובוצפיוא רעדיוו טייבראעגנ

 רעקסמרַאדנַאשז ַא ,ןיקיעדוס ןעוועג זיא רהאפעג עטסערג רהיא

 וויטקעטעד רעגיהעפ ןעטלעז א ןעוועג זיא רעכלעוו ,קינווָאקלַאּפ

 רע .זעיר א -- סעציײלּפ עטיירב טימ ננוי רעכיוה ,רענהעש א ---

 ןוא סוויטקעטעד עשיטילָאּפ עֶלַא רעביא ןאמטּפיוה רעד ןעוועג זיא

 םָארנַאּפ ןייא טכאמעג עיצאזינַאנרָא רעמייהענ רעד ףיוא טָאה רע

 .ןערעדנַא םעד ךָאנ

 .שנעמ רעטסטיורטרַאפ ס'רענגיפ ארעיוו ןעוועגנ זיא וועיאנעד

 טנעה יד ןיא ןע'ןיקיעדוס וצ ןעלאפעגניירַא דלַאב רעבָא זיא רע

 ןַאד .(סעדא ןיא) יירעקורד רעשידרערעטנוא ןַא טימ ןעמאזוצ ---

 ןוא שינגנעפענ רעסעדא רעד ןיא טכוזאב םהיא ןיקיעדוס טָאה

 -נָא טָאה רע זַא ,ּפָאק םעד טהערדראפ ןוא ןעקָארשוצ יוזא םהיא

 ןוא רערהיפ רערענָאיצולָאװער ַא ןייז וצ גאלשרָאפ ןייז ןעמונעג

 ןערהָאי טימ זיא סע יו טקנוּפ) טייצ רעבלעז רעד וצ ןָאיּפש ַא

 ןעבעגעגסיורַא רע טָאה טרַא ןעזיד ףיוא .(וועזא ןעוועג רעטעּפש

 .ןיילַא ן'רענניפ ארעיוו ייז ןעשיווצ --- ןערענָאיצולָאװער עליפ

 רע זיא ךילדנע זיב ,טנַאלּפענ רעבָא סהיא טָאה ןעסיוועג ןייז

 -רָאד רַאפ ןעוועג הדומ ךיז ץלַא ןיא ,זירַאּפ ןייק ןערהָאפעגקעװַא
 ןעפיוקוצסיוא ןעגָאלשעגרָאפ ןוא ,ןערענָאיצולָאװער עשיסור עניט

 .ראדנאשז ןעכילרעפענ םעד ןופ טיוט ן'טימ דניז ענייז

 טיול ןעט12 םעד) ץרעמ ןעטשרע ןעדעי ,רהָאי ַא לָאמ ןייא

 ןעכאמ קרָאי וינ ןיא רימ ןעגעלפ ,(ראדנעלאק רענאקירעמא םעד

 ,שטישטלאביק ,ווָאבַאילעשז ,ַאיַאקסװוָארעּפ איפָאס ךָאנ דּפסה
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 ןעשיסור םעד ןופ רעריטרַאמ ערעדנַא יד ןוא ןַאמפלעה ַאיסעה

 .רענדער יד ןופ רענייא ןייז געלפ ךיא .ףמַאק

 ,טעטימַאק-טּפױה ןערענַאיצולַאװער םעד ןופ רעדילנטימ יד

 ןיא ןעטלאהעג ןעמ טָאה ,ןעגנאהעג טינ טָאה ןעמ עכלעוו

 -וַאּפָארטעּפ רעד ןיא טשרעוצ ,שינרעטַאמ ןוא טייקמאזנייא

 רעד ןיא ךָאנרעד ןוא גרובסרעטעּפ ןיא גנוטסעפ רעקסווַאל

 -עּפ ןופ טייו טינ לעזניא ןַא ףױא ,גנוטסעפ רעגרובלעסילש

 ןייק ןיא זיא-סעדעוו ןעטרָאד ןופ ןעמוקוצסיורא גרובסרעט

 ןעבָאה ױזַא --- "ענעבָארנַאב-גירעבעל, .ןעוועג טינ גנונעפָאה

 יו ױזַא ,ןעמוק ןענעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .ןעפורעג ייז רימ

 ןיא רעד :ייז ןעגעװ ןעטכירכַאנ ,טלעוו רענעי ןופ ןעגנַאלק

 טימ ןעסָאנַאב ןײלַא ךיז טָאה רענעי ;ּפָארַא ןעניז ןופ

 ןעטמַאעב ַא ןעבעגעג טָאה רעטירד א ;טנערברַאפ ןוא ןיסָארעק

 ,ןעגנעה רַאפרעד םהיא לָאז ןעמ ידכ ,שטַאּפ א גנוטסעפ רעד ןופ

 ןעטכירכַאנ עגיזָאד יד .ןעגנַאהעג עקַאט םהיא טָאה ןעמ ןוא

 עכאלטע לָאמַא ,טייצ עגנַאל ַא טשרע ןעמוקַאב ןעמ טנעלפ

 עכילטייד ןייק .טריסַאּפ טָאה עידעגַארט יד יו םעדכָאנ ,רהָאי

 .טַאהעג טינ ןעמ טָאה ןעננורלעמ

 טסיא ףיוא לָאה ַא ןיא ,רעכלעזַא גנולמאזרַאפ ןייא ףיוא

 םורַא ןעהעג רעריטרַאמ יד יו טרעדלישעג ךיא בָאה ,ייװדָארכ

 ןוא ןיה ,קירוצ ןוא ןיה -- ךַאלרעמעק ענרענייטש ערעייז ןיא

 םרָאװ ַא ןעדיירוצסיוא םייקכילגעמ ַא ןהָא ,ןייֵלַא רענייא ,קירוצ

 ,ןייא רהֶאי ;ױזַא סיוא גָאט ,ןייא גָאט .זיא סע ןעמעוו טימ

 ןהֶא ,גנונפָאה ?הַארטש ַא ןהֶא ,רועיש ַא ןהֶא .סוא רהָאי

 ,טלעוו רעסייוו רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ףירגַאב םוש

10 

 .ןַאמטרַאה ָאעל --- .שטיװָאקשַאמ

 עסיוועג ַא ןעמַאזוצ רימ טימ טָאה טירטפס ןָאטנילק 913 ןיא

 .שטיװַָאקשַאמ ןעמָאנ ן'טימ ןַאמרעגנוי רעסערָא ןא טניואוועגנ טייצ

 ואוו ,ןעינלעב ןיא ןוא ןירַאּפ ןיא טניואוועג רע טָאה רעהירפ

 א רע טָאה ךָאנרעד  .רעינישזניא ףיוא טרידוטש טָאה רע
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 רע זיא ןעטרָאד ןופ ןוא ,ןָאדנָאל ןיא טכַארברַאפ טייצ עסיוועג

 .קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג

 ןענעלעג ךָאנ ןענייז רימ ןעוו ,ןעגרָאמהירפ ַא ןיא ,לָאמנייא

 .ריט ןיא טּפאלקעגנֶא רעצעמיא טָאה ,ןעטעב ערעזנוא ןיא

 ַא ןופ םסירק ַא ןעמוקעגניירַא ןיא "ןיא םאק, רעזנוא ףיוא

 .לעדרעב רעדנָאלב א טימ ,ניסיירד ןוא ייווצ רעדָא ,גיסיירד רהֶאי

 םהיא טָאה שטיװָאקשַאמ ןעו ,ןעוועג ךיא ןיב טניוטשרע יו

 -ןלָאװער רעשיסור רעד -- ןַאמטרַאה ָאעל סלַא טלעטשעגרָאפ רימ

 רעהירפ רהֶאֹי רֶאֹּפ ַא טימ טָאה סע ןעמעװ טימ ,רענָאיצ

 ,טלעוו יד ןעגנולקענ

 עדנע יו ןערָאװעג טנַאמרעד זיא דנַאב ןעטשרע םעד ןיא

 ַא ןערָאװעגנ ןעסירעגפיוא עוקסָאמ ןעבעל ןיא 1879 רענוז

 ןעטרָאד טעװ רַאצ רעד זַא טרַאװרע טָאה ןעמ .גוצ רעכילרעזייק

 ;גרובכסרעטעּפ ןייק םורד ןופ נעװ ן'פיוא ןערהָאפכרוד

 ןילַא רַאצ רעד זיא גוצ ןעקסרַאצ ןעטנַאמרעד םעד ףיוא רעבָא

 לָאצ עסיורג ַא ןענופעג ךיז טָאה ןעטרָאד) ןערהָאּפעג טינ דָארג

 עקַאט ןענייז ייז ןופ עליפ ןוא ,רעטכעוו ןוא רעניד ענייז ןופ

 רעדנַאסקעלַא---רַאצ רעד ,(ןערָאװעג טעדנואוורַאפ רעדָא טעטיוטענ

 ,םורַא ןעטונימ ענינייא ןיא ןעמוקעגרעטנוא זיא---רעטייווצ רעד

 ןיוש ןיא סיירפיוא רעטייווצ ןייק ןוא .גוצ ןעטייווצ א ףיוא

 ןעסלער יד רעטנוא זַא ,טנײצעגסױרַא ךיז טָאה סע .ןעוועג טינ

 סע רעכלעוו וצ ,ענימ ענעטימַאניד א טיירגעגוצ ןעוועג זיא

 סָאװ ,זױה ַא ןופ ןעטָארד עשירטסעלע ןעניוצעג ךיז ןעבָאה

 טָאה זיוה רעד ןיא .ןעסלער יד ןופ טייוו טינ ןענַאטשעג זיא

 ןעבָאה ייז .וָאקורָאכוס ןעמָאנ ןטימ קלָאפ-רָאּפ ַא טניואוועג

 ןעבָאה ייז .רעהירפ טייצ רעצרוק ַא טימ טצעזַאב ןעטרָאד ךיז |

 םעדכאנ .ןעשנעמ עטסָארּפ ץנַאג יו ךיז טרהיפענ ןוא טדערעג

 ,סענָאגַאװ עקסרַאצ יד ןערָאװעג ןעסירענפיוא ןענייז סע יװ

 יד ךיז טָאה רעטעּפש ןעדנואוושרַאפ סווָאקורָאכוס יד ןענייז

 זיא ןעמָאנ רע'תמא ס'וװָאקורָאכוס זַא ,טסואוורעד גנורינער

 ַאיַאקסװוָארעּפ ַאיפָאס -- "ס'יורפ , ןייז ןוא ,ןַאמטרַאה ַאעל

 .רעטעּפש רהָאי ייווצ טימ טָאה עכלעוו ,ַאיַאקסװָארעּפ עבלעזיד)

 .גרובסרעטעּפ ןיא רַאצ ן'פיױא לַָאפרעביא םעד טריזינַאנרָא
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 ו

 רעקטראצ רעד ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא ,עוקסָאמ ןעבעלפ ,9 ןיא

 םעד ןעבענעג עסליישטַאפ ַא טימ יז טָאה ,ןערהָאפענייברַאפ זיא גוצ

 לַאנגיס ַאזַא טקנוּפ ןוא .טימַאניד םעד ןערידָאלּפסקע וצ לַאנגיס

 ןעבָאה סָאװ ,יד וצ ,נרובסרעטעּפ ןיא ,1881 ןיא ןעבעגעג יז טָאה

 .(סעבמָאב טימ רַאצ ן'פיוא טרַאװענ

 ןייק ןעמוקעג ןיא ןוא ץענערג םעד רעבירַא זיא ןַאמטרַאה

 ןעבָאה עשיזיוצנַארפ יד ןוא גנורינער עשיסור יד יו ױזַא ,זירַאּפ

 טָאה ,דנַאברַאפ ןעשיטַאמָאלּפיד ןעננע ןַא טַאהענ ךיז ןעשיווצ

 ,ייברעד ןעטלַאהעג טָאה סע  ,טריטסערַא ןעטרָאד םהיא ןעמ

 ,ןענָאיצולַאװער ןופ דנַאל יד ,קילבוּפער עשיזיוצנַארפ יד זַא

 יײצילאּפ ס'רַאצ םעד ןעכענרעביא רעפמעק-סטייהיירפ םעד לָאז

 רעבָא ךיז ןעבָאה זירַאּפ ןופ ןעשנעמ עלַארעביל .טנעה יד ןיא
 ןעמוקסיוא רשפא םעװ רעזעל םעד ןוא .םעד ןעגעג טלעטשענ

 םעד טרהיפעגנָא טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד זַא ,ןערעה וצ רַאברעדנָאז

 יװ רערעדנַא ןייק טינ זיא ,ןע'נַאמטרַאה ןעװעטַאר וצ ףמַאק

 ,רעטעּפש רהָאי גיצרעפ טָאה רעכלעוו ,רעבלעזרעד ,ָאסנַאמעלק

 ,המחלמ-טלעוו רעסיורנ רעד ךָאנ ,ץנערעפנָאק-סנעדירפ רעד ייב

 רַאפ ןעזיװעגסױרַא ךיז ,ךיירקנַארפ ןופ רעטסינימ טּפיוה סלא

 .רענָאיצקַאער ןערעטסניפ ַא

 ןעמ טָאה גנוריגער רעשיסור רעד .טניזעג טָאה ָאסנַאמעלק

 ךיירקנַארפ ןיא ןעביילב רעבָא ; ןעבעגענרעביא טינ ןע'נַאמטרַאה

 ןעסייהעג םהיא טָאה ןעמ .טביולרע טינ ךיוא םהיא ןעמ טָאה

 -רעבירַא ליוו רע ןעכלעוו רעביא ,ץענערג םעד ןעביילקסיוא ךיז

 ,רנַאלגנע ןייק ןערהַאפ ליוו רע זַא ,טרעלקרע טָאה רע .,ןערהָאּפ

 ;רעדנעל עשיאעּפָארייא עלַא ןופ עטסיירפ יד ןעוועג זיא עכלעוו

 ךָאנרעד רע זיא דנַאלגנע ןופ .ןערהָאפעגקעװַא רע זיא ןיהַא ןוא

 םהיא ןעגעו ןעבָאה ןעננוטייצ יד ואוו ,אקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ןיא -- ?דלָארעה קרָאי וינ,; םעד ןיא .,סמולָאק עליפ ןעבירשעג

 שורייּפ עצנַאג ַא ןעוועג םהיא ןעגעוו זיא --- רעמונ-סגאטנוז א

 .(שטיועש ןעבירשעגפיוא טָאה לעקיטרַא םעד)

 ןיא ןערָאװעג טנַאקַאב ןע'נַאמטרַאה טימ זיא שטיווָאקשַאמ

 רעטמהירַאב רעד טָאה ,קרָאי וינ ןיא גידנעייז ,טציא  ,ןָאדנָאל

 ןעכלעוו ןיא ,ךַאפ ַא -- רעקירטקעלע סלַא טײברַאעג טסירָארעט
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 ןעגייל ןעפלָאהעג טָאה רע תעשב טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה רע
 ףךיוא ןיוש ךיז רע טָאה םעד ךרוד .רסיק םעד ןעטיוט וצ ענימ יד
 ,ןעגנודניפרע ענעדישרַאפ ןיא טריסערעטניאראפ

 רעטעּפש ןוא ;טּפָא ץנַאג ןעמוקניירַא זנוא ֹוצ טגעלפ רע
 רימ טנעלפ רע ,רימ ייב טניואוועג טייצ עסיוועג ַא רע םָאה
 יד ןוא רע ןעו ,טייצ רעד ןענעו ןעטייהלעצנייא ןעלייצרעד
 ןעבעל ענימ יד ןעבָארגעג ןעבָאה 'סעצלָאװָאדָארַאנ, ערעדנַא
 ערעדנא ןעגעו טלהעצרעד ךיוא רימ טָאה רע  .עװקסָאמ
 ןופ .רענָאיצולָאװער סלַא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנורַאפרע
 ַא ןעמוקאב ןעקנעדנָא םוצ רע טָאה ן'ַאיַאקסווָארעּפ .ַאיפָאס
 רימ סָאד טָאה רע ןעו .עקלײשטַאפדזלַאה ענעדייז עצרַאװש
 טקוקַאב ןוא טנַאה ןיא ןעמונעגניירא סָאד ךיא בָאה ,ןעזיוועג
 .ךאז ענילייה ַא יוִו

 טָאהעג ביל ;שנעמ רעגיטסול ַא ןעוועג זיא ןַאמטרַאה
 ןעכַאל ןוא ,טרעהעג טָאה רע סָאװ ,סַאּפש ַא ןעגָאזוצרעביא
 יו ,ןעקורדסיוא עשילגנע עסיוועג .רעדיוװ ןוא רעדיוו ןופרעד
 םתיא ןעבָאה ,סיוא ייז ןעדייר ןעסַאמ רענַאקירעמַא עדנעסיוונוא
 ןעדייררעביא ייז רעטכעלעג טימ רע טנעלפ .שימָאק ןעגנולקעג
 .לָאמט ךָאנ ןוא לָאמַא ךָאנ

 ןייז רעבָא ,ןרעטלע עשטייד טָאהעג טָאה רעטָאּפ ןייז
 ןייז טָאה רע ןוא ,יורפ עשיסוריטכע ןַא ןעוועג זיא רעטומ
 םעד ןֹופ עבָאב ןייז .רהיא ןופ ט'נשרי'עג אמתסמ רעטקַארַאכ
 רַאפ ןַאמטרַאה טנעלפ ,שיסור טכעלש טדערעג טָאה דצ ס'רעטָאפ
 טָאטשנַא :ליּפשייב םוצ יװ ,ןעזיירג ערהיא ןענַאזרעביא רימ
 -רעמוז ַא) ?אקשטָאבַאב, ןענָאז יז טנעלפ ,(עבָאב ַא) ?ַאקשובַאב,
 .ןעכַאל ךילהערפ ייברעד טגעלפ רע ןוא ,(עלעניופ

 ןוא סור רעטכע ןַא יװ ,ןובשח ַא ןהָא טבעלעג טָאה רע
 .סור רעטכע ןַא יװ ךילדניירפטסַאג ןוא גיניזטכייל ןעוועג זיא
 ןעקנָאשוצ ,טגרָאבוצ סָאד רע טָאה ,דלעג טָאהעג טָאה רע ןעוו
 טנעלמ ,רַאלָאד ףניפ רָאנ טַאהעג טָאה רע ןעו .טנעּפסרַאפ ןוא
 ןהעג ךָאנרעד ןוא רעניד ןעטונ ַא ֹוצ ןעצימיא ןעדַאלנייא רע
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 םייברַא ןייק טאהענ טינ טָאה רע ןעוו .רעעפ-רַאק ףיוא ןעייל

 -ייווצרַאפ ןייז רע טגעלפ ,תובוח ענייז ןעלהָאצַאב טנעקעג טינ ןוא

 : ןָאט ןעגידעמוא ןֵא טימ טגָאזעג רימ וצ רע טָאה לָאמנייא .טלעפ

 -לעב ַא ןיב ךיא ,רעדמעה עניימ יו ךיז טסייר עיצַאטוּפער ןיימ ,

 * ,ןעלהָאצַאב וצ סָאװ טימ טינ בָאה ןוא בוח

 םורַא טערָאטעג רעמיא ךיז טָאה רע .נינייוו רע טָאה ןעזעלעג

 ,טלעג טימ רענטרַאּפ ַא טכוזעג ןוא ןעגנודניפרע עניטפנוקוצ ענייז

 גנודניפרע ןַא --- ןיּפ"ףרַאקס ןעשירטקעלע ןַא טכַאמעג טָאה רע

 סָאד ןהעגסױרַא טפורּפעג בָאה ךיא .ךוטדזלַאה ַא ןעטכײלַאב וצ

 טָאה רעּפיקירָאטס רעטשרע רעד ןעוו .סרָאטס ןיא ןעפיוקרַאפ

 -ניארַאפ ךיז רע טָאה ,גיטכיל טרעוו יַאט-קענ ןיימ זַא ,ןהעזרעד

 טלַאה ךיא זַא ,טגידנוקרע רעבָא ךיז טָאה רע ןעו טריסערעט

 סע עכלעוו ןופ ,לעשעלפ עשביה ַא --- ירעטעב ַא ענעשעק ןיא

 .טכאלוצ ךיז רע טָאה ,יַאט-קענ ןיימ וצ טָארד ַא ךיז טהיצ

 -מורַא ןעלעוו ךיז טעוװ רעמַאטסָאק ַא זַא ,רהיא טניימ ןעד יצ,

 .טגָאזעג רע טָאה --- * 4 סנעסוינ ַאזַא טימ ןעגָארט

 טָאה רע ,הרוחס ןייז ןעפיוקרַאפ טפורּפעג ןייַלַא טָאה ןַאמטרַאה

 .ךיא יו לזמ רהעמ טָאהעג טינ רעבָא

 -רעד .ןעגנורעסעברַאפ טכַאמענ גנודניפרע ןייז ןיא טָאה רע

 טנעפעעג ןעבָאה ייז ןוא ,טלענ טימ ןעדיא ַא ןענופעג רע טָאה ךָאנ

 ייז ןעבָאה גלָאפרע ןייק ,ךעלעּפמעל עשירטקעלע ןופ ירָאטקעפ ַא

 .רעלָאט רַאּפ ענייז טגיילעגוצ טָאה דיא רעד .טַאהעג טינ רעבָא

 ןיימ ףיוא טגננערב ךעלעּפמעל עניזָאד יד ןעגעוו גנורעניארע יד

 -ַאװַאק , ארעּפָא רעד ןופ אצצעמרעטניא יד ףױרַא רעמיא קנַאדעג

 -מורַא ךיז ךיא בָאה גנַאל ןערהָאי םירָאװ ; "אנאקיטסור אירע

 ךיא בָאה ןוגנ ןערַאברעדנואוו םעד זַא ,קורדנייא ן'טימ ןענָארטעג

 רעט10 רעד ףיוא ,עקנירעטַאק ַא ןופ טרעהענ לָאמ ןעטשרע םוצ

 .עשירטקעלע ס'ןַאמטרַאה טימ ןעגנַאנעגמורַא ןיב ךיא ןעוו ,טירטס

 .סניּפ-ףרַאקס

 רעטעּפש .ןעבירשעגנָא ןעווענ טינ ןַאד ךָאנ זיא ארעֿפָא יד

 יד ןַא ,טגייצרעביא ןעוועג ךיא ןיב ,טרעהעג רהיא בָאה ךיא ןעוו

 .תועט א ןעוועג זיא סָאד ןוגנ רענעי זיא אצצעמרעטניא
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 : "טצעביקעג ,, ןַאמטראה רימ טָאה רעטעּפש

 סענזיב ןעטימ ןיא זא ,רהיא טייז ןַאמסלייס ַא רַאפ סָאװ ---

 ? קיזומ ןערעה ּפִא ךיז רהיא טלעטש

 ; טרעמטנעענּפָא בָאה ךיא

 .ןאמסלייס אזא ,רעדניפרע ןַא רַאפ סָאוװ---

 -עגנַאנא ןַא ןעמוקעגסיױרַא זנוא ןעשיווצ זיא לָאמנייא

 ,טלעטרעוודוצ קרַאטש ךיז ןעבָאה רימ ןוא טייקכילמענ

 ,ןעטסיכרַאנַא יד ןופ רערהיפ רעד ,טסָאמ ןַאהָאי ןוא רע

 השעמ יד םהיא רע טָאה  .דניירפ עטנעהַאנ ןעוועג ןענייז

 יד טפורּפעג בָאה ךיא .טקנוּפדנַאטש ןייז ןופ ןעבעגענרעביא

 "דנַאטש ןיימ ןופ ןעלעטשרָאפ ןע'טסָאמ ראפ טייהנעגעלעגנא

 רעװקסָאמ רעד ןופ רלעה םעד ןע'|ַאמטרַאה רעבָא ;טקנוּפ

 זַא ,ןעװעגנ זיא ףוס רעד ןוא ,טרעטעגרַאפ טסָאמ טָאה ,ענימ

 8 ןעמוקעגסיורא ךיוא ןיא ףימ ןוא ןע'טסָאמ ןעשיווצ

 .סױטשנעמַאזוצ

1 

 רעשילגנע --- .סעינַאּפמַאק-רעטאעט עשידיא עטשרע
 .רעמַאעט

 ,רהָאי יירד עטשרע יד ןיא ןעסערעטניא עניטסיינ עניימ וצ

 ,ךיא ביולג ,טרעהעג ,אקירעמַא ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ

 ןעשילגנע ןוא ןעשידיא םעד טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןיימ

 .ַארעּפָא רעד טימ ןוא רעטאעט

 ןעביוהעגנָא קרָאי וינ ןיא ןעמ סטָאה רעטַאעט ןעשידיא

 ןערָאיטקַא יד ןופ רַאּפ ַא רָאנ רענָא .1889 ןיא ןעליפש וצ

 יד .עלענַאיסעפָארּפ ,רעגינייו רעדָא רהעמ ,ןעווענ ןענייז

 ןענייז עכלעוו ,סעדָא ןופ טייפ עננוי ןעוועגנ ןענייז ענירעביא

 ייֵז ןעבָאה ָאד ןוא ,"ןעטָאירטַאּפ רעטַאעט , ןעוועג םייהרעד ןיא

 ןעמונעגוצ ןעמ טָאה ייז וצ .ענהיב רעד וצ ןעמונעג ןייֿלַא ךיז

 .ןעטנַארנימיא יד ןופ ןעשנעמ םתס
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 יד ןופ רעדיינש רעסעדָא ןא ןעוועג ןיא ייז ןופ רענייא

 .יקסרַאב ?ארשי ןעמָאנ ן'טימ טנַארגימיא ןַא ,ןערהָאי עלעטימ

 ךיז בָאה ךיא ןעו .ּפיט רעטנַאסערעטניא ַא ןעוועג זיא סָאד

 זַא ,טניימעג ךיא בָאה ,לָאמ ןעטשרע םוצ טנעגענַאב םהיא טימ

 -טַאלג ַא ,רעכילקָאסָאק ַא ."ידוהי; רעשטייד א ןיא רע

 רעדיינש ַא יװ טינ ןעהעזעגסיוא טינ רע טָאה ,רעטלָאגעגמורַא

 ןיס ַא זיא רע זַא ,טניימעג בָאה ךיא .רָאיטקַא ןַא יוװ טינ ןוא

 טָאה רע .להוש רעטרימרָאּפער ַא ןופ דנערעווער רעדָא רענָאיסימ

 םָאה רע .שידיא רעסעדָא עטכע ןעדייר ןעמונעג רימ וצ רעבָא

 ייז טימ זיא רע .סעדער עשיטסילַאיצַאס עניימ ןעגעוו טדערעג

 םענעגייא ןַא טַאהעג טָאה רע ,ןענַאטשראפנייא ןעוועג טינ

 .םזילַאיצַאס טרָאס

 ַא ןעבעגענסױרַאפ "םלוע םעע רעד טָאה טייצ עסיוועג ַא

 שיסור ףױא ןעװעג זיא לייט א .(ענעבירשעג ַא) "גנוטייצ

 רָאטקַאדער רעד ןעוועג יקסרַאב זיא ;שיריא ףיוא לייט ַא ןוא

 .ןעסעיּפ ןעבירשעג ךיוא טָאה רע ,גנולײטּפא רעשיריא רעד ןופ

 ןייז -- דרַאק ןייז ןעגעלעג טייצ עננַאפ א זיא רימ ייב

 רעדיילק טסקיפ ןוא טסערּפ סָאװ ,רעדיינש סלַא יא דראק סענזיב

 םונ ןָאק סָאװ ,רעליּפשױש .ַא סלַא יא ,ניליב ןוא טונ

 .סעקנעצס ןוא סעיצַאמאלקער ,ןעגנוזעלראפ טימ ןעטלַאהרעטנוא

 ענייז בוא .ןהעזעג טינ לָאמניײק ךיא בָאה טליּפש רע יו

 ךיא סייוו ,ןערָאװעג טרהיפענפיוא זיא סע ןעו זיא עסעיּפ ַא

 .ןעכַאז ס'ןעדַאפדלָאנ טליּפשעג סנעטסיימ טָאה ןעמ .טינ

 יד ןענעלפ ;טלעפעגסיוא סעינַאּפמָאק עזיד ןעבָאה ןעיורפ

 .טייל עגנוי ןופ ןערעוו טליּפשענ טּפָא ןעלָארדןעיורפ

 ,יקסװעשַאמָאהט סירָאב ןעוועג ןיא "רַאטס, טּפיוה רעד

 רע ןוא ,ל'רוחב רעגנוי ץנַאג ַא ךָאנ ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו

 .עשרענעמ יו רהעמ ןעלָאר עשלעדיימ ןעליּפש טנעלפ

 ןעועג טייצ עצרוק ַא ךיא ןיב 9 ןופ רעטניוו םעד ןיא

 ,טירטס טטָאמ ףיוא) רעטומ ס'יקסוװעשַאמָאהט ייב רעדרָאב ַא

 קנעדעג ךיא ןוא ,(ירעוַאב רעד ןופ טייוו טינ ,דרַאיַאב ןעבעל

 סלַא ןוא רהֶאי 16 ןופ יִאב םענהעש ַא סלַא טוג ץנַאג םהיא
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 ערעדנא ןהעז ךיוא ךיא געלפ בוטש ןיא ."רַאטס, םענזירּפַאק ַא
 ןעמָאנ ן'טימ יִאֹב ַא ,קָאבולָאג :עּפורט ןייז ןופ רעדילגטימ
 ירעואב רעד ףיוא) רעבָא רעטַאעט ןיא .ערעדנַא ןוא ,יקסרַאיָאב
 .ןהעזעג טינ ייז ךיא בָאה (ןענופעג ךיז רע טָאה

 ןעגנוזעגרעביא רימ ראפ לעווענ ןיא טָאה יניָאקָאּפס טניז
 סערעטניא ןיימ ךיז טָאה ,ןעסעיּפ ס'ןעדאפדלַאג ןופ רעדיל יד
 יו ןהעז וצ -- ךָאד ןוא .טרעסערגראפ רעטַאעט ןעשידיא ןיא
 ,סָאװראפ .ןעניוצעג טינ ךימ םָאה ןעליּפש טייל עגנוי עזיד
 רעד בילוצ ,ךילניישראוו ,זייװלייט .יֹונעג םינ ךיא קנעדעג
 ןַאר טָאה ץנענילעטניא עשידיא-שיסור יד סָאװ ,גנוטכַארַאפ
 לייוו זייולייט ;ןיײמעגלַא ןיא ענהיב רעשידיא רעד וצ טָאהעג
 סנעטסיימ ןענייז אקירעמַא ןיא רעליּפשוש עטשרע ערעזנוא
 ןוא ,םייהרעד ןופ ןעטסיטרַא ןייק טינ ,"רעבָאהביל; ןעוועג
 ,ןעכַאז טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא טייצ עיירפ ןיימ לייוו זייוולייט
 טימ -- רהעמ ךס ַא טריסערעטניא ךימ ןעבָאה עכלעוו
 ןענעוו ןעטאבעד טימ ,ןענניטימ עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצַאפ
 .וו .ַא .א םזיוויטיזָאּפ ןענעוו ,סעינָאלָאק

 זיא ןערָאיטקַא עשידיא עלענָאיסעּפָארּפ עּפורט עטשרע יד
 םעד ןיא ןעינעמור ןוא דנַאלסור ןופ ןעמוקעגנָא קרָאי ןינ ןיא
 אקירעמא ןיא גנולעטשרָאפ עטשרע רעייז ןוא ,1884 ןופ רעמוז
 ךיא סָאװ ,גנולעטשרָאפ רעטַאעט עשידיא עטשרע יד ןעוועג זיא
 .טניואוועגייב זיא סע ןעוו בָאה

 יו טשרָאקַא טעמכ -- גנולעטשרָאפ רעד רַאפ ךָאו ַא םימ
 יא ןעמונעג לייטנא ייז ןעבָאה -- ףיש ןופ ּפָארַא ןענייז ייז
 ףיוא ,לָאה ןריוט ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא םארגָארּפ-טרעצנָאק ַא
 בָאה ךיא .וינעווע רעטירד ןוא רעטייווצ ןעשיווצ ,טירטס רעטרעפ
 ןוא ,ןעלהַאװ טנעדיזערּפ עדנעמוק יד ןעגעוו עדער א ןעטלַאהעג
 ,שטיווָאמייח ,ןאמרעבליז השמ --- רעליּפשיוש עטסניטכיוו ערעייז
 .טרימַאלקעד ןעבָאה -- שטיווָאמייח סעסימ ןוא ּפרַאק

 ןעועג ןענייז עכלעוו ,ןעזיוה ןענָארטעג ןעבָאה רענעמ יד
 יו ,קָאלג ַא יו ,טיירב גיד'הנושמ ןעטנוא ןוא לָאמש ןעביוא
 ; אקירעמא ןיא טינ רעבָא ,דנַאלסור ןיא ןעוועג ןַאד זיא עדאמ יד
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 "ענירג , סּלֵא טייקמאזקרעמפיוא ןעניוצעג ייז ןעבָאה םעד טימ ןוא

 -רעביא ןַאד זיא אקירעמַא ןוא דנַאלסור ןופ סעדָאמ יד ןעשיווצ)

 .(טנייה יו דישרעטנוא רערעסערג ליפ א ןעוועג טּפיױה

 ןעבעגעג ייז ןעבָאה גנולעטשרָאפ-רעטאעט עטשרע רעייז

 טליּפשעג ןעבָאה  ייז .לָאה-ריוט ןעבלעזמעד ןיא עקַאט

 זיא דלעה טּפױוה רעד ."ןירעכַאמ-ףושיכ יד; ס'ןעדַאפדלָאג

 רָאנעט רענהעש א טימ ,ןַאמרעגנוי רענהעש ַא ,ןַאמרעבליז ןעוועג

 ,גנוי רעכיוה ַא ,ּפרַאק ןעוועג זיא דלעה רעטייווצ רעד .עמיטש

 ךַארּפשסױא ןַא טימ ןוא עמיטש ןָאטירַאב רעטנוזעג ַא טימ

 טָאה ןידלעה רעד ןופ עֶלָאר יד .סעיזנעטערּפ עשטייד טימ ?ופ

 זיא עכלעוו ,שטיוװָאמייח םאדַאמ עטנָאמרעד-ןעביוא יד טאהעג

 עטמהירַאב יד---רעלדַא .ּפ בָאקיישזד ןופ יורפ יד ןעוועג רעטעּפש

 ןופ רעקימָאק רעד ןעוועג זיא שטיווָאמייח .רעלדַא הַארַאס

 .ינַאּפמָאק רעד

 עכילטע רַאפ ץַאלּפ ןעוועג םיוק זיא שזדייטס רעד ףיוא

 ןַא ףיוא .םיִרָא רהעז טבירענוצ ןעועג זיא ץלַא ןוא ,ןעשנעמ

 ךיילגרַאפ ןיא .,ןעליּפש סָאד ןעוועג זיא ןפוא ןעמירָא ןעכילנע

 רהעז ןעוועג ץלַא זיא רעטַאעט ןעשידיא ןעניטציא רעזנוא טימ

 גנוי רהעז ןעוועג ןַאד זיא עכלעוו ,רעלדַא םַאדַאמ ןופ .נידכעבענ

 עלופטנַאלַאט תמא ןַא טלעקיווטנע רעטעּפש ךיז טָאה ,ןהעש ןוא

 ךיז טָאה רעבָא ןעטייצ ענעי ןיא ;ןיטסיטרַא עדנעצנעלג ןוא

 ןעוועג סָאד זיא ךילניישרַאוװ .ןעהעזעגסױרַא םיוק טנַאלַאט רהיא

 ןענייז ןעטייצ ענעי ןופ ןעלָאר-דנוש עגיליב יד סָאװ רַאפרעד

 .רהיא רַאפ ןעוועג טינ

 זיא ,ןהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,עסעיּפ עשילננע עטשרע יד

 רעווליס, ןעמָאנ ן'טימ עמַארדָאלעמ עלַאטנעמיטנעס ַא ןעוועג

 ןעטמהירַאב םעד ןהעזעג ךיא בָאה רעטעּפש לעסיבַא ."גניק

 רַאפ םנעכערענ ךיז טָאה רע ."טעלמַאה , ןיא הטוב ןיוודע

 סעקליוו ,רעדורב ןייז .טלעוו רעד ןיא טעלמַאה ןעטסעב םעד

 טנעריזערּפ םעד ,ןע'ןלָאקניל םעהערבייא טעדרַאמרע טָאה ,הטוב

 געלפ ךיא יו קנעדעג ךיא ןוא ,ןעטַאַאטש עטנינייאראפ יד ןופ

 ַאזַא ןופ רעדורב רעד טלָאװ דנַאלסור ןיא :ןעטכַארט ךיז
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 זיא אד ןוא ,טלעװ רעד רַאפ ןעזייוו טראטעג טינ ךיז ןעשנעמ
 .(ענהיב רעד ןופ גינעק רעד רע

 ןייז רָאנ קנעדעג ךיא .טינ ךיא קנעדעג ןעליּפש ןייז
 ,םיטסאק-טעלמַאה ןייז ןוא טכיזעג ןעטנאסערעטניא גידריווקרעמ

 טמהיראב טלעוו רעצנַאג רעד רעביא זיא ןערהָאי ענעי ןיא
 ַאסַאמָאט ןעמָאנ ן'טימ רעליּפשיוש רךעשינעילַאטיא ןַא ןעוועג
 רעטסעב רעד סלַא טנעקרענַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,,יניוװלַאס
 טָאה רע) עלָאר רעזיד ןיא ןהעזעג םהיא בָאה ךיא .ָאלעהטָא
 ףיוא ןערָאיטסַא ערעדנַא יד ןוא שינעילַאטיא ףיוא טליּפשעג
 ןופ טרענודעג טָאה רעטַאעט רעד יו קנעדעג ךיא ,(שילגנע
 ,טרעדנואוַאב םהיא בָאה ךיא .ןעיירשענ-טכוזרעפייא ענייז
 ,רַאברעדנואוו ןעליּפש טסייה סָאד זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ל?ייוו
 סָאד ןיא סָאװ טימ : טרעלקעג ךיז ךיא בָאה ןעצרַאה ןיא רעבָא
 ? ראברעדנואוו ךילטנעגייא

 עינָאלָאק עשיסור יד טָאה 1884---1888 ןופ רעטניוו םעד ןיא
 : עידעמָאק עשיסור עטמהירַאב ס'לָאנָאג טלעטשעג לָאה ןריוט ןיא
 ווָאקיניעלַא ,גנולעטשרָאפ רעבָאהביל ַא סלַא ,'רָאזיוװער רעד,
 .עלָאר טּפױה יד טליּפשעג טָאה

 ייב ןהעזעג ךיא בָאה רעטַאעט-טדָאטש רענליוו םעד ןיא
 רעטַאעט ןיא ךיא געלפ ןעשרָאד .ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןהעצ
 בָאה ןעצראה ןיא רעבָא .סערעטניא ןעטפאהרעביפ ַא טימ ןהעג
 ,ןעליּפש םעד ןופ טייהנעדירפוצנוא ןא טלהיפעג טפֶא ךיא
 ןעלעפענ רימ ןענייז רעליּפשיוש רענליוו יד ןופ רָאֹּפ ַא זיולב
 יד .רעגייטש ןעכילריטַאנ ַא ףיוא טדערעג ןעבָאה ייז .ןעוועג
 יו .ןעגנוזעג ,טרימַאלקעד רעטרעוו יד ןעבָאה רעבָא ערעדנא
 סָאד ךיא בָאה ,דנַאב ןעטשרע ןיא טלהעצרעד ןיוש בָאה ךיא
 ךָאד ןעדייר ןעשנעמ, .ןעגארטראפ טנעקעג םינ לָאמנייק
 ,קרָאי ןינ ןיא נידנעייז .ן'הנעט רעמיא ךיא געלפ ,"יוזא םינ

 .רסיק םויב טפָא רַאגָאז שגניז רע זַא ןוא ,ענהיב-ארעּפָא רעגרובסרעמעּפ רעד ףיוא רָאנעט רעטסגיטכיוו רעד זיא רעדורב ס'רעג -גופ ארעיוו זַא ,דנַאלסור ןופ ןערעה ןעמונעג ךוז טָאה רעטעּפש (*
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 ןעבָאה סָאװ ,ןעטנַארגימיא עטנעגילעטניא טימ גידנעסעומש ןוא

 ,םרעטש עשיסור ערעסערג ןיא רעטַאעט ןעשיסור םעד ןהעזעג

 טרעדַאפ ענהיב עשיסור ערעסעב יד זַא ,טנידנוקרע ךיז ךיא כָאה

 .עיצַאמַאלקעד טינ ןוא ,טיײקכילריטַאנ עקַאט

 .ןערָאװעג ןעלעפענ טינ רימ זיא ענהיב רענאקירעמַא יד

 יד .ןענערפ ךיז ךיא גנעלפ -- ?ןעשנעמ ןעד ןעדייר יוזא

 ףיוא ןעפרַאװפיורא דלוש יד רעבָא ךיא געלפ טייצ עטשרע

 ןעמ ףרַאד רשפא .טינ ךיא חעטשראפ רשפא : ןיילא ךיז

 ,ןעליּפש יוזא שילננע ףיוא

14 

 .יט ט ַאַּמ

 טסָאג רעטפָא ןֵא ןעוועג קרָאי וינ ןיא זיא ןערהָאי ענעי ןיא

 עטסכילרעדנואוו יד ,יטטַאּפ ַאנילעדַא ןירעגניז עטמהירַאב יד

 ביז .טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצניינ ןעצנאג םעד ןופ ָאנארּפָאס

 ערעדנַא ןעװװעג ןענייז ,ענהיב ארעּפָא םעד ןופ ּפָארַא זיא יז

 ןיא .טלעװ יד ט'שער'ענ טָאה סע עכלעוו טימ ,סנירשגניז

 ליּפשייב רעטייווצ ןייק רעבָא זיא ארעּפָא רעד ןופ עטכישעג רעד

 טכייליפ זיא ָאסורַאק .ָאטינ ס'יטטַאּפ יו גלָאפרע-טלעוו אזַא ןופ

 רעבָא ,תורוד עכילטע ןופ רענניז רעטסגידריווקרעמ רעד ןעוועג

 ַאזַא טַאהעג םינ לָאמניײק רע טָאה טלעוו רעצנַאג רעד רעביא

 ןופ ףיולראפ ןיא טָאהעג טָאה יטטַאּפ יו ןעמָאנ ןענידמערוטש

 .רהָאי ניסיירד

 דנע םייב טרעהעג לָאמ ןעטשרע םוצ ןיטטַאּפ בָאה ךיא

 זיא קרָאי וינ ןופ זיוה ַארעּפָא עסיורג יד ,9 רהָאי ןופ

 סײלּפ גניווריוא ףיוא ,"קיזוימ וֶא ימעדַאקַא , יד ןעוועג ןַאד

 ענעמוקעגנַא-יינ יד רעדָא רוד ןעננוי םעד .טירטס עט14 ןוא

 ווִא ימעדַאקַא; יד  .שימָאק ןעגנילק סָאד ןעק ןעטנארגנימיא

 רושטקיּפ-נניװאומ א ןעווענ ןערהַאי עטצעל יד ןיא זיא "קיזוימ

 ,קורד םוצ טגיטרעפעגוצ ןערעוו תורוש עזיד ןעוו ןוא  .ץַאלּפ

 יד .ןעסיירוצרעטנורא ןעצנאנניא עדייבעג יד ךיז ןעמ טביילק

 ןיוש ךיז טנעכער ,סײלּפ גניווריזא רענרָאק ,טירטס עט4



 ןעבעל ןוימ ןופ רעטעלב | 8

 ןעשיריא םעד ןופ לייט ַא -- דייס-טסיא ,ןוַאט-ןוַאד רַאפ גנַאל
 רעד ןעוועג סָאד זיא רעבָא קירוצ רהָאי גיצרעפ טימ ,רנעגעג
 ןעוועג זיא "קיזוימ וווָא ימעדַאקַא, יד ןוא ,קרָאי וינ ןופ רעטנעצ
 .טדָאטש רענאקירעמַא רעסיורג רעד ןופ זיוה-ארעּפָא עצלָאטש יד
 סנייל עגנַאל ןעהיצ ךיז רענראק םעד םורא ןעגעלפ טנעװַא ןיא
 ןעילימשפ עטסכייר יד ןהעז .ןעמ טנעלפ ָאד .סעשזדירעק ןופ
 יד טָאה רעטעּפש ןהעצפופ ,ןהעצ רהֶאי ַא .טדָאטש ןומ
 םענעי ןיא דָארג .ןעמָאנ ןעסואימ ַא ןעמוקַאב טירטס עט4
 ןעוועג ןיא "קיזוימ ווָא ימעדַאקַא, יד טהעטש סע ואוו ,רנענעג
 ןעו רעבָא טייצ רעד ןיא .קרַאמ-עיורפ ַא ןופ רעטנעצ רעד
 ןא ןעוועג טירטס יד זיא אקירעמַא ןייק ןעמוקעגּפָארַא ןיב ךיא
 .עגידנעטשנט

 -עמא רעד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג ךילטנעגייא זיא סָאד
 וװַא ימעדאקַא; רעד ןעבעל םיראוו ,טלעוו רעטַאעט רענאקיר
 ןוא ,סרעטַאעט ערעדנַא יירד-ייווצ ןענופעג ךיז ןעבָאה "קיזוימ
 -עמַארד עטסגיטכיוו יד ןענַאטשעג ןענייז רעטייוו קָאלב רֶאּפ ַא
 א םיוק טנָאמרַאפ ןַאד קרָאי ןינ טָאה סרעטַאעט .סרעטַאעט
 ,(טינ ךילריטַאנ רימ ןעדייר סיוואומ ןעגעוו) טנייה ןופ קלח-טנעצ
 סנעטייווצ ןוא ,רענעלק ךס ַא ןעוועג טדָאטש יד זיא סנעטשרע
 .טלעקיוװטנע רעגינייו ךס א ןעוועג ןעבעל-רעטַאעט רעד זיא
 ,סעילימַאפ רענַאקירעמַא עליפ ןענופעג ןַאד ךָאנ ךיז ןעבָאה סע
 .חריבע ןַא ראפ ןעטלאהעג רעטַאעט ןיא ןהענ סָאד ןעבָאה סָאװ

 רעד ןיא טרעהעג ן"יטטַאּפ ךיא בָאה לָאמ ןעטשרע םוצ
 ,עלָאר עטסניטכיוו יד טליּפשעג טָאה יז ."ןעטָאנעגוה , ארעּפָא
 ןץ'טימ ןירעגניז ַא טליּפשעג טָאה עלָאר עגיטכיוו עטייווצ יד ןוא
 .ןרַאגנוא ןופ יורפ עשידיא עגנוי ַא ,רעטסרעג אקלעטע ןעמָאנ
 ,עמיטש עראברעדנואוו ַא טָאהעג ךיוא טָאה רעטסרעג ןיליירפ
 עמיטש ס'יטטאּפ רָאנ ; ס'יטטַאּפ יו רעביוצ רענינייוװ-טינ םימ
 טאהעג גנַאלק רהיא ןופ טכארּפ םענעטלעז םעד ץוח ַא םָאה
 .ךיוא תולעמ ערעדנַא

 א ןַא ,ןעבירשענ ןַאד טָאה רעקיטירק יד ןופ רענייא
 ייוצ עכלעזַא ןעגניז ןעלָאז סע רעכלעו ןיא ,גנולעטשרַאפ
 .ןעפָארטעג טינ רעהירפ לָאמנייק טָאה ,לָאמַא טימ סרעדנואוו
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 .ןעבילבראפ טינ ענהיב רעד ףיוא גנַאל זיא רעטסרעג ןיליירפ רעבָא

 ,טייהקנארק ךרוד ,יז טָאה םורא טייצ רעצרוק ץנַאנ ַא ןיא

 רעד ףיוא טָאה רעבָא יטטַאּפ .ןערָאלרַאפ עמיטש ענעדלָאג רהיא

 .גיצנאווצ רהאי ַא ךָאנ ןעגנוזעג ענהיב

 ,לָאמ ןעטשרע םוצ טרעהעג רהיא בָאה ךיא ןעוו ,1882 ןיא

 רהֶאי גיצרעפ טקנוּפ .ץנַאלג ןעטכער רהיא ןיא ןעוועג יז זיא

 טאהעג טָאה עמיטשדָאנַארּפָאס רהיא ןוא ,ןעוועג טלַא ןַאד יז זיא

 טייקיטפאז עטסכייר רהיא ,טפארק עטסנעש ןוא עטסעב רהיא

 .טייקיגיוב ןוא

 ןעטשרע םוצ זַא ,ןעקרעמַאב וצ טנאסערעטניא זיא סע

 םעד ןיא עקַאט יז ןיא םוקילבוּפ ַא ראפ ןעטָארטעגסיױרא לָאמ
 .רהָאי ןעביז ןופ דניק א ןעוועג זיא יז ןעוו --- קרָאי ןינ ןעבלעז

 גנוראפרע עטשרע ןיימ ןעוועג זיא גנולעטשרָאפ עטנַאמרעד יד

 ךיא בָאה רעטַאעט רענליו םעד ןיא .רעכוזַאב ארעּפָא סלַא

 ןעגעװו .טינ סארעּפָא ןייק רעבָא ,סעטערעּפָא עכילטע ןהעזעג

 יז םוראוו .דנַאלסור ןיא טרעהעגנ ךילריטַאנ ךיא בָאה ןיטטַאּפ

 טָאה לָאמ סעדעי ןוא ,גרובסרעטעּפ טכוזַאב לָאמ רֶאֹּפ ַא טָאה

 ןעצנַאנ ן'רעביא ךיוא רָאנ ,ןעטרָאד ראנ טינ טכָאקעג רהיא טימ

 ןעו טרעהעג רהיא ןעגעוו ךיא בָאה לָאמ ןעטשרע םעד  .דנַאל

 .ןהעצ רהָאי ַא ןעוועג טלַא ןיב ךיא

 ןיא טרעהעג רהיא ךיא בָאה "ןעטָאנענוה, יד ךָאנ

 ."ַאטאיװַארט ,

 ,ןעלערט-לעניופ ערהיא ןוא עמיטש רהיא קנעדענ ךיא

 רעד וצ ןוא ,ךוּפ יו טכייל ,דייז יו עכייוו ,ןערוטַארַאלָאק

 גיטכיל ןוא ,גנַאלק םענעדלָאנ ַא טימ ,גיבליה טייצ רעבלעז

 העז ,תורוש עזיד ביירש ךיא ןעו .ל?רעּפ ןופ ץילב רעד יוװ

 .ענהעש-ךילטרעצ ַא ,עכילביל ַא ,ןעניוא יד רַאפ יו רהיא ךיא

 ,ַאטאיװארט, ןיא טגניז יז יו רהיא ךיא קנעדעג ןעטסעכמַא

 יד ויס ראפ טליּפש ןעמ רעדָא טנניז ןעמ ןעוו ,םויה-דע ןוא

 תעשב ,עמַאד-עילעמַאק רעכילקילגנוא רעד ןופ דיל ענירעיורט

 ,ןעטבילעג םעד ןענעװ טכַארט ןוא טעב ןיא עקנארק ַא טניל יז

 רעזיד ןיא ן'יטטַאּפ ןֶא ךיז ךיא ןָאמרעד ,ןערָאלרַאפ טָאה יז סָאװ

 .ענעצס
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 עשיסור -- .עקרָאטס עשיאערבעה א -- .ןעדנעווָא עשידיא

 .שיסור -- .ןעּפורג

 -יירד טַאהעג ךיא בָאה ןעטפאשטנַאקַאב עכילטפַאשלעזעג
 ,שיסור טדערעג ךיז ןעשיווצ ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ טימ :יילרע
 ןעבָאה ןוא ,שידיא טדערעג ךיז ןעשיווצ ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ טימ
 טרערעג ןעבָאה סָאװ עכלעזא טימ ןוא ,טנעסעג טינ שיסור ןייס
 דניירפ ייוצ ענייז ,גניק דרַאודע ,סעססָארג יד יװ ,שילגנע
 .ןןעטסירק עדנעדיירישילגנע ערעדנַא רָאּפ ַא ןוא

  םייהרעד ןיא ןעבָאה סָאװ יד ,ועליש עניימ ןופ רֶאְּפ ַא
 ןוא רימ וצ ןעמוקפיורַא ןענעלפ ,שיאערבעה ןוא ארטג טנרעלעג
 ןערָאװעג טנַאקַאב ךיא ןיב ייז ךרוד ,ןעסעומש ןענעלפ רימ
 טָאה יֹזַא .ןעילימאפ עדנעדייר-שידיא ערעדנַא רָאּפ ַא טימ
 .זנוא ייב "קָאשזורק , ַא טלעטשעגנעמאזוצ ךיז

 לעיצעּפס ןערָאװעגנ ךיא ןיב ןעילימַאפ עזיד ןופ רענייא טימ
 ן'טימ ריא רענווָאק ַא ,החּפשמ רעד ןופ רעטָאפ רעד .טנעהָאנ
 ַא ןעװעג ןיא ,ליכשמ רעשימייה א ,רעטלָא ןעמָאנ-עילימַאּפ
 ראפ רעטלע ליפ ןעוװעג ןיא רע .שנעמ רעשיטאּפמיס רהעז
 בָאה ןוא ןהעגוצמורא ןעבָאה ביל םהיא טימ געלפ ךיא .רימ
 ,טיילסדנַאל ענייז עלא טעמכ  .זיוה ןייז ןיא טכַארברַאפ טפָא
 ןעבילבעג זיא רע ןוא ,ךייר ןערָאװעג ןענייז ,םייהרעד ןופ דניירפ
 עילימַאפ ַא יװ ױזַא ןוא ,רעטטַאק א ,רעטײברַא רעטסָארּפ א
 .ןַאמירֶא רעסיורג ַא ןעוועג רע זיא ,עסיורג א טָאהעג רע טָאה
 טימ רעהירפ טָאה רעכלעוו ,םירבח עטסעב ענייז ןופ רענייא
 רעכייר ַא ןעועג טציא ןיא ,ןעמַאֹוצ טייבראעג םהיא
 .טייבראעג רעטְלֶא סָאד טָאה םהיא ייב ןוא ;טנַאקירבַאפ
 ןעשיטַאּפמיס א טימ ןעדייר רע טנעלפ טייקמירָא ןייז ןעגעוו
 .עלעכיימש

 ןוא ,ןעשנעמ ןענַאטשרַאפ ,טלעוו יד ןענַאטשרַאפ טָאה רע
 ןעניטומטוג ,ןענולק ןעבלעזמעד טימ טכַארטַאב רע םָאה ץלַא
 ,ץיװ ַא ןענָאז רע טנעלפ טּפָא .לַאנ ןעּפָארט ַא ןהֶא ,לעכיימש
 עטנאסערעטניא א ןעכַאמ םתס רעדָא ;טָאדקענַא ןַא ןעלייצרעד
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 ןעװעג רימ ןענייז ןעסעומש ערעזנוא ,ןעבעל ןענעוו גנוקרעמַאב

 יא ,םזילאיצַאס ןיימ טפערטאבנא סאוו .טנאסערעטניא רהעז

 רעבָא טָאה רע .ןעװעג ןעלעפעג קרַאטש םהיא קנַאדעג רעד

 .ןערעוו םיוקמ ןָאק רע זַא טביולגעג טינ

 עליטש עכלעזַא טקנוּפ ןעוועג ןענייז רעדניק ןוא יורפ ןייז

 ןָאשזיװיד ףױא ןעװעג זיא גנוניואו רעייז ,רע יװ עטוג ןוא

 | ,דרַאשטרָא רענרָאק ,טירטס

 טָאה ,רענרָאק ןעבלעז םעד ןעבעל ,טירטס דרַאשטרָא ףיוא

 ,ןערַאגיס ןופ עלעקרָאטס עקניניילק א ןענופעג ןַאד ךיז

 ,רעכיב עשיאערבעה ןופ קעטָאילביב ַא טימ ןעמאזוצ ,ןעטערַאגיס

 רעד .ןעזעל םוצ ףיױא ןעבענעג טָאה רעּפיקרָאטס רעד עכלעוו

 ,םייהרעד ןופ רעערבעה ַא ןעוועג זיא עקרָאטס רעד ןופ תיבה-לעב

 ןייז .םינּפ םענהעש ַא טימ ,רָאה ענרעבליז טימ ןַאמ ַא

 טימ טניואועג ןעטרָאד טָאה רע  .ןוניב ןעוועג זיא ןעמָאנ

 טימ ןוא ,םהיא ןופ רעגניא ךס ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,יורפ ןייז

 עלעקערב ַא טימ ,עקרָאטס יד .רעדניק עניילק יירד ערעייז

 רעייז יװ טונ ױזַא ,גנוניואוו רעייז ןעוועג זיא ,ייברעד םורידעב

 ,טפעשענ

 ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא ןעבײלקנעמַאוצ ךיז ןענעלפ ןיהַא

 עשיאערבעה ןעגעװ ןעדייר ןענעלפ ייז .שיאערבעה טנעקענ

 יז ראפ טנעלפ ןוניב .,ןעסעומש סתס רעדָא רעביירש

 טגעלפ רעטלֶא .רעדיל עשיאערבעה ןעגניז רעדָא ןערימַאלקעד

 .ךיוא ךיא -- םהיא ךרוד ןוא ןעמוקניירַא ןיהַא

 ךָאד .רענעק רעּפַאנק ַא ןעוועג ךיא ןיב שיאערבעה ףיוא

 ענייז טימ ןע'נוניב ןופ סערעטניא רעשירַארעטי* רעד טָאה

 רעזיד ןיא טריטסיזקע טָאה סָאװ ,טסייג רעד ןוא רעמָאטסָאק

 . ךימ טָאה רשפא ןוא .ךיז וצ ןעגיוצענ ךימ ,עקרָאטס עלעציפ

 .ןעמוקַאב ייז ייב בָאה ךיא סָאװ ,טייקמַאזקרעמפיוא יד ןעניוצעג

 ןוא ; "רעטרידוטשעג, רעניצנייא רעד ןעוועג ןעטרָאד ןיב ךיא

 רערעדנוזַאב טימ ןעטלַאהרַאפ רימ וצ ךיז ןעכָאה םיליכשמ יד

 ןעגעוו ,םזילַאיצַאס ןעגעוו ןעדייר ייז טימ געלפ ךיא .גנוטכַא

 . רעשיסור רעד ןענעװ ,ףמַאק ןערענָאיצולָאװער ןעשיסור םעד

 בָאה ךיא יװ ,ןעבעל רענַאקירעמַא םעד ןעגעו ,רוטַארעטיל
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 סָאד .ןעלירב עשיטסילַאיצַאס עניימ ךרוד טקוקעג םהיא ףיוא

 ךימ טגעלפ ןעמ ןוא סעיינ ַא ןעוועג עּפורג רענעי רַאפ זיא ץלַא

 .טייקגירעגיינ סיורג םימ ןערעהסיוא

 ןוא זיוה ס'רעטלָא ןיא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןעמ טגעלפ טּפָא

 ןוא ןעכערּפשעג עטסנרע ןיא ןזייוולייט טייצ יד ןעננערבראפ

 רענייא ןייז געלפ ךיא .גנאזענ ןוא ײרעכַאמ-סַאּפש ןיא זייוולייט

 .עכלעזַא ןעגנוטלאהרעטנוא עלַא ןיא עטסניטסול יד ןופ

 יא "קָאשזורק , ןעזיד ןופ גנוי רעכילהערפ רעטייווצ ַא

 זייא רע קער ןופ רָאטקארטנָאק א ,סָאב-רעדיינש א ןעווענ

 כימ טפַאשטנַאקַאב ןייז רעבָא .שנעמ רעדנעסיוונוא זא ןעוועג

 יצ והענאי ןעזדַאטש ַא טקעװרע םה א ןיא טָאה זיפורג דרעזיד

 ךיא ןוא רערהעל סלַא ןעגנודעג ךימ טָאה רע  ,ךיז ןענרעל

 םעד ןיא .ּפאש ןיא םהיא ייב סנָאסעל ענייז ןעבענ םהיא געלפ

 -סערּפ יד ןוא ןענישַאמ יד טּפאלקעג ןעבָאה רעמיצ ןעטסקענ

 רע יו ןערעהוצ ,ןעציז םהיא טימ נעלפ ךיא ןוא ,סנעזייא

 טשּפ םעד םהיא ןערעלקרע ,ןעזיירג ענייז ןעטכירראפ ,טזעל

 טָאה רע .ןעביירש וצ יוװ םהיא ןעזייוו רעדָא ,רעטרעוו יד ןופ

 ןָאטראפ ןעװעג ןיא ּפָאק ןייז רעבָא ,קשח טימ טנרעלעג ךיז

 רעלענש סָאװ ןעלייא ךיז טנעלפ רע ןוא ּפַאש םעד ןיא

 טלאוועג ךיז ךיא בָאה לָאמ עכילטע .ןָאסעל םעד ןע'רטּפ'וצּפָא

 רעבָא ;ּפאש ןייז ןיא סנַאסעל יד םהיא ןעבענ וצ ןעגאזטנע

 םהיא געלפ ךיא ןזַא ,ןעטעב ױזַא רימ רע טגעלפ לָאמ סעדעי

 .ןעבענכָאנ ןעזומ

 ןַא ףיוא ךיז וצ ןעדַאלנייא ןעמעלַא זנוא רע טנעלפ טפָא

 רעּפַאס רעד ןוא .ךילהערפ לעיצעּפס ןייז טנעלפ ןאד ןוא ,טנעווַא

 ןעװעג עקַאט ןיא גנוניואוו ןייז .רעטוג ַא ןעוװעג ךיוא זיא

 ךילריטַאנ רעבָא טנעלפ ננוטלאהרעטנוא יד .אפונ ּפַאש םעד ןיא

 ;גנע ןעוװעג זיא סע .טייבראעג טינ טָאה ןעמ ןעוו ןעמוקרָאפ

 ךוט "סלעדנָאב, ןופ חיר םעד טימ ?ופ ןעװעג זיא טפול יד

 יטטַאג עניצרַאה ס'תיבהילעב םעד רעבָא ;קער עניטראפ ןוא
 .טקעררַאפ ץלַא טָאה טייקגיטסול ןוא טייקכילדניירפ

 ךיא ןעמעוו וצ ,ןעדיא עשיסור עטנענילעטניא יד ןעשיווצ
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 ןעמעװ ייב ,סװָאקיניעלַא יד ןעוועג ןענייז ,ןעמוקניירַא געלפ

 רעטנעגילעטניא רעד ןופ טקנוּפלעטימ רעד ןעוועג ןַאד ןיא סע

 עזיד ןיא .ןעילימַאפ ערעדנַא עכילטע ןוא ,עינָאלָאק עשיסור

 ַא ןופ ןעשנעמ טימ טייצ יד ןעגניירבראפ ךיא געלפ רעצעלּפ

 רימ ןעבָאה ןעטרָאד .םיליכשמ יד יװ סָאלק רעדנַא ץנַאג

 טָאה ןעמ סָאװ רעדיל יַד ןוא ,שיסור סיואכרוד טדערעג

 ,עשיסורָאלַאמ רעדָא ,עשיסור םסיואכרוד ןעוועג ןענייז ןעגנוזעג

 .דנאלסורדדיז ןופ ןעוועג ןענייז ןעטנַארגימיא עזיד םיראוו

 ןיא ךיא געלפ עניימ עטנעקַאב עדנעדיירישיסור עזיד טימ

 לרַאּפ טקעּפסָארּפ ןיא ןערהָאפסיױא ןענאטנוז ענידרעמוז יד

 ןַא ןעגניירבראפ רימ ןעגעלפ לָאמַא .שזדירב-יאה היוא רעדָא

 ןעבעל ,ךייט נערב םייב ,קַאד טירטס דנערג םעד ףיוא טנעווָא

 עלַא ןענעלפ רימ .יררעפ טירטס דנערג רענידסלָאמאד רעד

 עניימ יװ ןערעהוצ ךיז געלפ ךיא רעדָא ,רעדיל עשיסור ןעגניז

 ןופ טדעטש ערעדנַא ןוא גושטנעמערק ,סעדָא ,וועיק ןופ דניירפ

 ָאלַאמ יד .םינוגנ עשיסורָאלַאמ ערעייז ןענניז דנַאלסור-םורד

 ;שינעקנעב טימ ןוא ,טעמוא טימ לופ ןיא קיזומ עשיסור

 םעד ןעקעוופיוא יינ סָאד ןופ רימ ןיא ןעידָאלעמ עזיד ןענעלפ

 ןעטַאנָאמ עטשרע יד זרַאה ןיימ ןענָאנ טנעלפ סָאװ ,העוו-םייה

 .אקירעמא ןייק ןעמוק ןיימ ךָאנ

 בָאה ,עדנעדייר-שיסור יד ,ןעטנַארנימיא טרָאס ןעזיד טימ

 ,ןעמאזוצ ןעגניטימ עשיסור טרהיפעג ,ןעמאזוצ טניואווענ ךיא

 רעד ןיא וליפא .גניטימ א ךָאנ טייצ יד טכארבראפ ןעמאזוצ ןוא

 -מאזראפ עשיטסילאיצַאס עשידיא טרהיפעגנָא טָאה סָאװ עּפורג

 .שיסור ןעדייר רעמיא ךיוא ךיז ןעשיווצ רימ ןענעלפ ,ןעננול

 ץנאג טלהיפעג ךיז ךיא בָאה טפאשלעזענ רעייז ןיא

 עטצעל יד .דניירפ עדנעדייר-שידיא עניימ ןעשיווצ יו שרעדנַא

 ךיא בָאה ,דנַאלסור ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ רהָאי עכילטע

 ןופ ךַאיּפש יד ןעװעג זיא שיסור .נינייו טדערעג שידיא

 .שיסור ףיוא טקנעדעג בָאה ךיא ."ךיא , ןעטנעגילעטניא ןיימ

 ,ןעדיא עלַא יו טדערעג רעמיא שידיא רעבָא בָאה ךיא

 רעמיא ךיא בָאה -- "טדער עמַאמ יד יו, --- ךַארּפש יד ןוא

 עניימ ןופ עגינייא .רהיא ראפ טפמעקעג טּפָא ןוא ,טַאהעג ביל
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 גנוטכַארַאפ טימ ןעטלאהראפ ךיז ןענעלפ דניירפ עשיסורָאלַאמ
 ייז ןעזייו ,ןעריטַאבעד סייה ייז טימ ךיא נעלפ ;רהיא וצ

 ױזַא יו ןוא זיא ןושל-עמַאמ רעזנוא ניטפערק ןוא ניטפַאז יו

 עטסטאקילעד ןוא עטסנהעש יד ןעסירדסיוא רהיא ףיוא ןעק ןעמ

 .ןעקנַאדענ

 טלהיפענ ךיז ךיא בָאה דניירפ עדנעדייר-שיסור עניימ ןעשיווצ

 ןעגיוצעג קרַאטש רעבָא רימ טָאה ךַארּפש עשידיא יד ; רעשימייח

 געלפ ךיא ןעוו .דנַאלסור ןיא יו רעקרַאטש ךס ַא -- ךיז וצ

 ,םייהרעדניא טנעקענ בָאה ךיא סָאװ ,ןַאמסדנַאל ַא ןענעגעגַאב
 ןופ האנה קראטש ןעבָאה ןוא םהיא וצ ןעּפַאכ-וצ ךיז ךיא געלפ

 .טדערענ םהיא טימ בָאה ךיא סָאװ ,שידיא םעד

 טנעגענַאב רהָאי רָאּפ עטשרע יד ךיא בָאה טיילסדנאל עכלעזַא

 ןעמעװ ייב ,רעצינש רעד :ןעווענ ןענייז ייז ןעשיווצ .עכילטע

 רעכלעוו ,רעדיינש רעד ,הכאלמ ַא ןענרעל טלָאװעג רימ טָאה'מ
 עפלָאװ ןוא ,סעקישטוטיטסניא זנוא ךַאפ רעדיילק יד טהיינענ טָאה

 ,קישטשךאכס ךעזערבדָאּפ רעד ,זוגא



 .לעטיפט7 רעטעביז

 ןעשיטילָאּפ רענאקירעמא ןיא טנָאסעל עטשרע
 .ןעבעל
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 -- .ןיײּפמעק דנעלווילק-ןיעלב רעד -- .דנעלווילק רעווָארג

 .עניימ עדער א -- .רעלטָאב .פ ןימַאשזדנעב -- .סטראווע

 טימ טסוקעגוצ ךיז ךיא בָאה ןעבע7 רענאקירעמא םוצ

 .סערעטניא סיורג

 ,ט'הנעט'עג ןעבָאה ,ןעטסילַאיצַאס ןליפַא ןוא ,ןעטסיכרַאנַא יד

 רעבָא .דנַאלסור ןיא יװ טייהיירפ רהעמ ַאטינ זיא ָאד זַא

 טרָאפ .ןעטכַארט ךיז ךיא געלפ ,ױזַא רָאנ ךיז טדער סָאד

 עשיטילָאּפ ןייק ןוא ןערַאדנַאשז ןייק ךיוא ָאטינ ,רסיק ןייק ָאטינ

 סנָאשקעלע !טסליװ וד סָאװ ביירש ןוא דייר !ןענָאיּפש

 ,ןעטַאטוּפעד ףיוא ,רָאטַאנרעבוג ףיוא סנָאשקעלע ,טנעריזערּפ ףיוא

 ןוא ;רַאברעדנָאז ױזַא ןיא ץלַא רעבָא !ןעצעזעג ןעכַאמ סָאװ

 .טפַאהלעקע רעדָא רליוו ,ךילרעכעל ןענייז ןעכַאז עגינייא

 ,ףיש ןומ ּפָארַא ןיב ךיא יו םעדכאנ ןעטַאנָאמ ףניפ-רעיפ

 ךיז טָאה סע .ףמַאק-להַאװ רעשימרוטש ַא ןעמוקעגרָאפ ןיא

 ,סרָאי וינ טייטס םעד ראפ רָאנרעװַאג םעיינ ַא ןעגעוו טלעדנַאהעג

 עסיורנ ייווצ יד ןעשיווצ רָאנ טינ ןעוועג זיא טיירטש רעד ןוא

 -ָאמעד יד ןֹוא עשינַאקילבוּפער יד -- ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ

 .ייז ןופ רענייא ןופ סעיצקַארפ ייווצ ןעשיווצ ךיוא רָאנ --- עשיטארק

 רעד טשימעגניירא ךיז טָאה ףסַאק ןעכילרעניא ןעזיד ןיא
 ןעטַאַאטש עטגינייאראפ יד ןופ טנעדיזערּפ רענידסלָאמַאד

15 
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 ,ךָאק א ןעמוקעגסיורא זיא םעד רעביא ןוא ,רוהטרַא רעטסעשט

 רעדייא ןוא ,ןעשיטילָאּפ רענאקילבוּפעד א ןעווענ זיא רוהטרַא

 ןופ ?סָאב, רעד ןעװעג רע ןיא טנעדיזערּפ ןעראווענ זיא רע

 םהיא בילוצ ןוא .קרָאי וינ טייטס םעד ןיא ייטראּפ ןייז

 ןעמוקעגרָאפ טייטס םעד ןופ ייטראּפ רענאקילבוּפער רעד ןיא זיא

 ,סנעשיטילָאּפ ייווצ ןופ תונחמ יד ןעשיווצ סיוטשנעמאזוצ א

 טנעדיזערּפ ,רָאנרעװַאנ ראפ "ןעפיול, טלאווענ ןעבָאה עכלעוו

 ןעסערעטניא יד ןיא סולפניײא ןייז טכיורבעג טָאה רוהטרַא

 ,ןעירשעג טָאה דצ רערעדנא רעד .םידדצ עזיד ןופ םענייא ןופ

 רעד רָאט ,דנאל ןופ טּפױוה רעלעיציפָא רעד גנידנעייז זַא

 עשיטילָאּפ ןיא סולפנייא ןייז ןעצונסיוא טינ טנעדיזערּפ

 טייטס םעד ןופ עיצאזינַאנרֶא עשינאקילנוּפער יד .,םיכוסכס

 -נַאק סלא .ןעראוועג ןעטלאּפשוצ טיאפ ןעכילרעניא םעד ךרוד זיא

 ַא ס'רוהטרַא ןעראוועג טרינימָאנ זיא רענַאקילבוּפער יד ןופ טאדיד

 .רעשזדלָאפ ןעמָאנ ן'טימ ןעשיטילָאּפ א ,רעננעהנָא רעמַאזכרָאהעג

 ןעוענ ןיא יײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ טאדידנַאק רעד

 ,ָאלָאפָאב ןופ ,דנעלווילק רעווָארג

 ,רעשודלָאפ טָאה ,ןעלהאוו יד וצ ןעמוקעג ןיא סע ןעוו

 עסַאמ א ןערָאלראפ ,ייטראּפ ןייז ןופ גנוטלאּפש רעד ךרוד

 טימ ןערָאװעג טלהעוורע דנעלווילק זיא םעד ךרוד ןוא ,ןעמיטש

 .טעטירָאיַאמ רערעיוהעגנוא ןַא

 רעשטייד רעד ןופ זייוולייט ,ןעננאנרעד ךיא ןיב ץלַא סָאד

 זייולייט ןוא ,"דלָארעה, ןעשילגנע םעד ןוא ?גנוטייצ-סקלָאפ ,,

 ןיב סיוטשנעמאזוצ ןעשיטילָאּפ ןעזיד ךרוד .ן'טדעעשרוק ןופ

 רענאקירעמא ןופ ןעטייהלעצנייא רהעמ טימ ןעראוועג טנַאקַאב ךיא

 .רעכיב עכילטע ןופ ןענרעל טנעקעג טלָאװ ךיא יוװ "סקיטילָאּפ ,

 ףיוא זַא ,ןעזעלעג ךיא בָאה רעטעּפש טַאנָאמ עכילטע טימ

 רעקרָאי וינ יד) ירושזערט-בָאס רעד ןופ ּפערט עסיורנ יד

 טעו (םוירעטסינימ ץנַאניפ רענַאטננישַאו םעד ןופ גנוליײטּפָא

 ןעטאַאטש עטנינייאראפ יד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןוא דנעלווילק
 ךָאנ טנעמונָאמ א ןופ גנוקערפיוא רעד ייב סעדער ןעטלַאה

 ןיב ,גָאט רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו .,ןָאטננישַאװ שזדרָאשזד

 טלעמאזראפ ךיז ןעבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךיא
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 ַא ,ךנעלווילק רָאנרעװַאג יו ןהעזעג בָאה ךיא .טרָא םענעי ףיוא

 טָאה ,םינּפ ןעטנַאסערעטניא-ןייק-טינ טימ ,רעטיירב ַא ,רעכיוה

 -ערּפ ןעטשרע םעד ןופ רוניפ ענעלַאטעמ עסיורג יד טקעדענּפָא

 טרעהעגוצ ךיז בָאה ךיא .ןעטַאאטש עטגינייארַאפ יד ןופ טנעדיז

 ַא ךיוא -- רוהטרַא רעטסעשט טנעדיזערּפ ןופ עדער רעד וצ

 ןופ עדער רעד וצ ןוא -- דרעבדןעקַאב עסייוו ייווצ טימ ,רעכיוה

 -עקַאב טימ ךיוא ,ויּפעד יסנָאשט ,רענדער ןעטמהירַאב םעד

 עסיורג יד רעביא ןעפָאלענּפױרַא םלוע רעד זיא ךָאנרעד .,דרעב

 טנעריזערּפ רעד ואוו ,רעמיצ ַא ןיא גינייווניא ןיירא ןוא ,ּפערט

 םהיא ייב טָאה דוַארק ַַא .דניירפ ענייז טימ ןעסעזעג ןיא

 ךיז רע טָאה ;ןעקנעדנָא םוצ םפירשרעטנוא ןייז ןעטעבעג

 ףיוא ןעמָאנ ןייז ןעביירש ןעמונעג ןוא שיט ַא ייב טצעזענ

 .לעטרַאק ַאזַא ןעבָאה טלָאװעג ךיוא ךיז טָאה רימ .ךעלטרַאק

 טסילַאיצַאס ַא טמוק יװ .ןעטלַאהעגקירוצ רעבָא ךיז בָאה ךיא

 ? טנעדיזערּפ ןעשיטסילַאטיּפַאק ַא ייב ןעקנעדנא ןַא ןעטעב וצ

 ןופ רעמוז םעד ןיא ,רעטעּפש רהָאי ןעבלַאהרעדנָא טימ

 רעווָארג טלעטשעגסורַא ייטראּפ עשיטַארקָאמעד יד טָאה ,4

 עשינאקילבוּפער יד .טנעדיזערּפ ףיוא טאדידנַאק סלא ןע'רנעלווילק

 טלעטשעגסױרַא טַאדידנַאק רהיא סלַא טָאה ,רעדיוו ,ייטראּפ

 ןעװעג ןיא ייז ןעשיווצ ןייּפמעק רעד .ןע'ןיעלב .שזד סמיישזד

 עטכישעג רעשיטילָאּפ רעד ןיא עטסגנידריווקרעמ יד ןופ רענייא

 ,אקירעמא ןופ

 ןוא ןעשינעהעשעג עהייר ַא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה סע

 ,"ןייּפמעק לעשנעריזערּפ , ןעדעי ןיא רָאּפ ןעמוק עכלעוו ,סענעצס

 רעבא ןענייז סע ;סעיינ ַא ןעװעג ייז ןענייז רימ רַאפ רעבָא

 ךיוא רענאקירעמא ראפ ןענייז עכלעוו ,ןעכאז ןעמוקענרָאפ ךיוא

 ,םעד טימ לופ ןעוועג ןענייז ןעגנוטייצ יד .עיצַאסנעפ א ןעוועג

 ןענעייל געלפ ךיא .טשרוד טימ ןעזעלענ ץלַא סָאד בָאה ךיא ןוא

 יד לָאמַא ןוא ,"ןָאס, יד ךיוא רָאנ ,"דלָארעה, םעד רָאנ טינ

 ןעמוק געלפ ךיא  .בָאנוצ סלַא "דלריַאװ, יד ןוא "ןויבירט,

 ן'טימ ןוא .ןעזעל ןוא ןעזעל ןוא ןעגנוטייצ קעּפ טימ םייהַא

 ןיב ךיא .טנעגנַאב טינ ךיוא ךיז ךיא בָאה ןייֵלַא ןעזעל
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 טקוקענ ,ןעײטרַאּפ ייווצ יד ןופ ןעננולמַאזרַאפ יד ףיוא ןעננַאנעג

 ,סענעצס ןייּפמעק ערעדנַא ףיוא ןוא סעיצַארטסנָאמעד ערעייז ףיוא

 ,לוקס ןיא טייברא ןיימ ןענידנע וצ ןעבעלרעד םיוק געלפ ךיא

 נניטימ ןעשיטילָאּפ א סעּפע ףיוא ןעפױ געלפ ךיא יװ

 .שרַאמ רעדָא

 םעד ןיא סערעטניא ןיימ ןהעטשראפ לָאז רעזעל רעד םוא

 ןעכַאמ טנַאקַאב םהיא ךיא לע ,םייח רעיינ ןיימ ןופ ןעבעל

 םעד טימ ,ןײּפמעקפ ןעניזָאד םעד ןופ ןעכירטש טּפיוה יד טימ

 ,טניואוועגייב בָאה ךיא סָאװ ,ףמאק-טנעדיזערּפ ןעטשרע

 ןעועג ןַאד זיא ,ןיעמ ,ַאטסָאנָא ןופ ,ןיעלב .שזד סמיישזד

 רע ,דנאל ןיא ןעשיטילָאּפ רעשינאקילבופער רעטסניטכעמ רעד

 ןעננוהיצַאב ענייז ןיא םענעגנַא ,טיישענ ןוא נולק ןעוועג ןיא

 רהעז טינ רעבָא ,ןהעזסיוא ן'פיוא רענהעש ַא ,ןעשנעמ טימ

 עשיטילַאּפ ןייז .םינּפ ןעשילַארָאמ ןייז טימ רענהעש ןייק

 ךיז טָאה רע .ןעקעלפ עסיורנ טאהעג ךיז ףיוא טָאה ערעירַאק
 ןעברָאװרע ךיוא רעבָא ךיז טָאה רע ;םיאנוש ךס ַא טכַאמעג

 | .רעננעהנָא ןוא דניירפ עסייה ךס ַא

 ןָאשנעװנָאק רעד ףיוא ,1880 ןיא ,קירוצ רהָאי רעיפ טימ

 טפרַאדענ טָאה ןעמ אוו ,ייטראּפ רענַאקילבוּפער רעד ןופ

 יד טַאהעג רע טָאה ,טנעדיזערּפ ףיוא טַאדידנַאק ַא ןערינימָאנ

 רעיש טָאה רע .טַאדידנַאק רעד ןערעוו וצ ןעטכיזסיוא עטסעב

 םהיא ןענעג עיציזָאּפָא יד רעבָא ,ןָאשיײנימָאנ יד ןעמוקַאב טינ

 ןעטאדידנַאק ערעדנַא יד וצ עיציזַאּפָא יד .קרַאטש וצ ןעוועג זיא

 טינ טָאה ייז ןופ רענייק ןוא ;קרַאטש רהעז ןעוועגנ ךיוא זיא

 ןענייז עכלעוו ,ןעמיטש עלא ןופ לעטרעפ-יירד יד ןעגירק טנעקענ

 "ענ ןוא טמיטשענ טָאה ןעמ .ןערעו וצ טלהעוורע םוא גיטיונ

 .ןעמוקעג טינ זיא ףוס ןייק וצ ןוא ,טמיטש

 ןעטירד א טרינימָאנ ןעמ זַא ,טפֶא טפערט לאמפ ַאזַא ןיא

 "טּפיוה עדייב יו רעכַאװש ליפ ןיא רעכלעוו ,ןעשיטילַאּפ

 וצ טינרָאנ ךיז ט'םולח סע ןעמעוו ,ןעכלעזַא --- ןעטַאדידנַאק

 ןיא ,ףיקת ַאזַא טינ זיא רע יו יוזַא .טאדידנאק רעד ןערעוו

 סיוא םתיא ןעביילק ,ָאזלַא .ןעסיברַאפ טינ םהיא ןענענ ןעמ

 טפור טאדידנַאק ַאזַא .טַאדידנַאק-הרשּפ ַא סלַא םידדצ עדייב
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 יד ןיא טָאה ןעמ ןעכלעװ ,דרעפ ַא -- "סרָאה קרַאד, ןעמ

 ןיא "סרָאה קרַאדא ַאזַא .טסנרע ןעמונעג טינ רעהירפ סעסיער

 סמיישוד ןעוועג 1880 ןופ ןָאשנעװנָאק לעשנעדיזערּפ רעד ףיוא

 ןעטַאנָאמ עכילטע ןיא ןוא ,ןערָאװעג טרינימָאנ ןיא רע .דלעיפרַאגנ

 עטגינייארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ ןעראוועג טלהעוורע רע זיא םורא

 םהיא טימ ןעמַאװצ זיא טנעדיזערּפיסייװ סלַא ,ןעטַאַאטש

 .רוהטרַא רעטסעשט רעטנַאמרעד-ןעביױא רעד ןערָאװעג טלהעוורע

 ָאטיג ןעמָאנ ןטימ ןאמ א טָאה רעטעּפש טייצ עסיוועג א

 רע סָאװ ,עלעטש ַא בילוצ) ןעסָאשרעד ן'דלעיפרַאנ טנעדיזערּפ

 רעד טיול ,רוהטרא זיא ןאד .(+ןעמוקאב טינ ןוא ןעטעבעג טָאה

 ירַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ ןערָאװעג ,ןָאשוטיטסנָאק רענַאקירעמַא

 .ןעטַאאטש עטנינייא

 א ןעלהעוורע טפראדאב ןעמ טָאה ,1884 ןיא ,ָאזלַא ,טציא

 -לַאהעגּפָא רעדיוו ןעבָאה רענַאקילבוּפער יד ןוא ,טנעריזערּפ םעיינ

 ןעוועג לָאמ ןעטייווצ ַא טציא זיא ןיעלב .ןָאשנעװנָאק ַא ןעט

 ןערעװו טלָאװעג ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ ?עטעצ םעד ףױא

 ענעסיברַאפ ,עטרעטיברַאֿפ ַא ןעװענ ןיא סע  .טַאדידנַאק

 ןערָאװעג זיא רע .ןענואוועג רע טָאה ךילדנע ןוא ,ןָאשנעװנָאק

 רעגידמרוטש ַא ןעביױהעגנָא ךיז טָאה סע  .טַאדידנַאק רעד

 .ענייז רענגעג עליפ ןענופעג ךיז ןעבָאה םוטעמוא .ןײּפמעק

 ,רענגעג עשיטילַאּפ ס'טאדידנַאק םעד :יװא ןיא ךילנהעוועג

 םהיא ןוצ סַאה רעייז ּפָארַא ןעננילש ,יײטרַאּפ רענעגייא ןייז ןיא

 םינ רעבָא זיא ָאד .רוטַאדידנַאק ןייז ראפ ןעטייברא ןוא

 ןעועג זיא דנייפ ס'ןיעלב ןופ טייקנעסיברַאפ יד ,יױזַא ןעוועג

 .סיורג וצ

 טָאה אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא יוװ םעדכָאנ געמ עבולטע (*

 ןעבָאה סָאװ סענעצס עטשרע יד ןופ ענייא ןוא .ןעגנַאהעג ן'אטיג ןעמ

 וד ןופ יירשעג רעד ןעוועג זיא ,קורדנייא ןעקרַאטש א טבכאמעג רימ ףיוא

 ,גודנעפורסיוא ,"סארטסקע, טימ ןעפָאלעגמורַא ןענייז עכלעוו ,סיָאב-סוינ

 זיא יוברעד סערעטניא ןיימ .ןערָאװעג ןעגנַאהעג ןיוש ןיא ָאטיג זַא

 סָאװ גנורעלקרע רעטנַאמרעד ןעביוא רעד בילוצ סיורג סרעדנוזַאב ןעוועג

 "ערּפ ןופ גנודרָאמרע רעד ןעגעוו טכַאמעג טָאה "ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ , יד

 .דלעיפראג טנעדיז
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 רעייז ףיוא ןעבָאה ,טייז רעייז ןופ ,ןעטַארקָאמעד יד

 ךיז טָאה סע .ףמַאק ןערעטיב ַא טָאהעג ךיוא ןָאשנעװנָאק

 .דנעלווילק רָאנרעװַאג רעקרָאי וינ םעד ןעגעוו עקַאט טלעדנַאהעג

 ןעשיטַארקַאמעד ןעטסעב םעד סלַא טכַארטַאב םהיא טָאה ןעמ

 -אמעד עטסקראטש יד רעבָא .טנעדיזערּפ ראפ טַאדידנַאק

 ינעמעט ,קרָאי וינ טדָאטש רעד ןופ עיצַאזינַאנרֶא עשיטַארק

 רע טָאה רָאנרעװַאנ סלא ?ייוו ,טַאהעג טנייפ םהיא טָאה ,לָאה

 רעד) טלָאװעג טָאה יז יו ןעסערעטניא ערהיא טנידעג םינ
 ערהיא יו רעכילרהע ?יפ ןעוועג ןיא רע ןַא ,זיא טקַאפ
 רעבָא סטייטס ערעדנא ןופ ןעטארקָאמעד יד ,(סנעשיטילַאּפ
 ייז ןענייז ;טאהעג טינ ןעסינטלעהרַאפ ןייק םהיא טימ ןעבָאה

 , .זייב ןעוועג טינ םהיא ףיוא

 ןעק רעכלעוו ,טַאדידנַאק ַאזַא ןעבָאה ןעליוו סנעשיטילָאּפ
 ןוא טכַאמ יד ײטרַאּפ רעייז טמוקַאב ןַאד .ןערעו טלהעוורע

 ךיז ןענעק ייז עכלעוו טימ ,סעלעטש-סגנוריגער ךס ַא טָאה יז
 ןעכַאמ וצ ןעטייקכילגעמ עסיורג ןאד ייז ןעבָאה ךיוא .ןעלייטוצ

 טלהעוורע ןעטכיזסיוא עטונ ,טקערידניא רעדָא טקעריד ,עבטמ א

 תולעמ עֶלַא ןופ רעטסגיטכיוו רעד ראפ ןעמ טנעכער ןערעוו וצ

 .ןעבָאה רָאנ ןעק טַאדידנַאק ַא סָאװ

 ,טביולגעג טדעטש ערעדנַא ןופ סנעשיטילָאּפ יד ןעבָאה ,ונ

 טלהעוורע ןעטכיזסיוא עטסעב יד טָאה דנעלווילק רָאנרעװַאנ זא
 ראפ טייבראעג ייז ןעבָאה רעבירעד .טנעדיזערּפ סלַא ןערעוו וצ
 טייבראעג ןָאשנעװנָאק רעד ףיוא טָאה רעדיוו לָאה ינעמעט ,םהיא

 .טגיזענ ןעבָאה ןעטסידנעלווילק יד .םהיא ןעגעג םילכ עלַא ףיוא
 .ןערָאװעג טרינימָאנ זיא רע

 -טּפוה ?טכאמ ס'דנעלווילק ןענַאטשַאב ןיא סָאװ ןיא
 ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,טנעמזײטרעװדַא םעד ןיא ךילכעז

 ןא טימ רָאנרעװַאנ ןעראוועג טלהעוורע זיא רע זא ,טקאפ םעד

 ןיא רע זַא ,ןעסייהעג טָאה סָאד .טעטירָאיַאמ רערעיוהעגנוא

 -וַּפָאּפ רעלַאקָאל ןייז ןעגעוו ןעטכירַאב יד ןוא .רעלוּפָאּפ רהעז

 ןעצנאנ ן'רעביא ןעננולקעגרעדנַאנַאפ ןעמָאנ ןייז ןעבָאה ,טייקרעל
 .טרעהעג טינ רענייק םהיא ןופ טָאה רעהירפ ,דנַאל

 ןערָאװעג דעטקעלע ןזיא דנעלוולק זַא ,זיא תמא רעד
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 ,רַאפרעד רָאנ טעטירָאיַאמ רערעיוהעננוא ןַא טימ רָאנרעװָאג

 רעד ןופ רעגאל םעד ןיא יירעסייר יד ןעמוקעגרָאפ זיא ןַאד סָאװ

 "נָאמרעד ןעביוא רעד--רענַאקילבוּפער יד ןופ ,ײטרַאּפ רערעדנַא

 -נַאק ןייז ןוא ן'רוהטרַא טנעדיזערּפ רעביא ףמַאק רעכילרעניא רעט

 רענַאקילבוּפער עליפ ןעבָאה האנש רעזיד בילוצ ,רעשזדלָאפ טָאדיד

 ייז ןופ עליפ ןוא ,טמיטשעג טינרָאג טייטס רעקרָאי וינ םעד ןופ

 .ן'רנעלווילק ראפ ןעמיטש ערעייז ןעבעגעג ראגָאז ןעבָאה

 ,סטוָאװ להָאצ רעסיורג רעד ןעגעוו ,ָאזלַא ,ָאד ןעדייר רימ

 .טַאדידנַאק ַא ןעועג ןיוש זיא רע ןעוו ,ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ

 ףיוא טַאדידנַאק סלַא טלעטשעגסױרַא זַא ,זיא גידריווקרעמ

 רעהירפ טָאה רע סָאװ םעד בילוצ םהיא ןעמ טָאה רָאנרעװַאג

 ?ןעפָאלעג, זיא רע ןעוו) סטוָאװ ?הָאצ ערעיוהעגנוא ןַא ןעמוקַאב

 טדָאטש רעד ןופ רָאיעמ סלַא ,ךילמענ ,עלעטש רערענעלק ַא ףיוא

 ,ָאלאפָאב ןופ רָאיעמ רַאפ "ןעפָאלענ; ןיא רע תעב .ָאלאפָאב

 ןופ יײטרַאּפ רענאקילבופער יד ןערָאװעג ןעטלָאּפשוצ זיא

 סָאד רע זיא רעבירעד .ךוסכס ַא בילוצ ךיוא -- אלַאּפָאב

 ,רעטעּפש ,טעטירָאיאמ רעגיזיר א טימ רָאיעמ ןעראוועגנ טלהעוורע

 ןעטַאדידנַאק ןופ סנַאשיײנימָאנ יד וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,ָאזלַא

 סנעשיטילָאּפ עשיטַארקַָאמעד ךס ַא ןעבָאה ,רָאנרעװַאנ ףיוא

 םשוד ַאזַא טכַאמעג טָאה רע לייוו ,םהיא ןענעוו ןעדייר ןעמונעג

 .(ןעמיטש לָאצ רעסיורג ןייז טימ

 יד ןוא .ןָאשיינימָאנ רעדעי ייב טקילגעג טָאה םהיא

 .קילג ןייז ןיא טביולנעג טושּפ ןעבָאה סנעשיטילָאּפ

 גינייו טימ שנעמ רעכילנהעועג ץנאג א ןעוװעג זיא רע

 טָאה לעגניא סלַא .דלעג גינייו טימ ךיוא רַאנָאז ,גנודליב

 "לזמ, ןעשיטילַאּפ ןייז ךרוד .רָאטס ירעסָארג ַא ןיא טנידעג רע

 ןוא ,ןעמיטש לָאצ עגיזיר ַא ןעמוקַאב גידנעטש רע טָאה רעבָא

 ןעמ ןיב ,לעּפַאטש וצ לעּפַאטש ןופ ןעננַאנעג רע זיא יױזַא

 טַאדידנַאק סלַא טלעטשעגסױרַא (1884 ןיא) טציא םהיא טָאה

 עבלעזיד ןעפַארטעגנ רעדיװ טָאה ןַאד ןוא .טנעדיזערּפ ףיוא

 טָאה ןיעלב סָאװ ,םיאנוש לָאצ עסיורג יד בילוצ : עטכישעג

 .ןערָאװעג ןעטלָאּפשוצ רעגַאל רענַאקילבוּפער רעד זיא ,טַאהעג

 רעמיא רעהירפ ןעבָאה עכלעוו ,סנעזיטיס לָאצ עסיורג ַא
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 טציא ןעבָאה ,ןעטאדידנַאק רענַאקילבוּפער רַאפ טמיטשעג
 ןעפלעה וצ טריזינַאגרָא ךיז ןוא 'דנַאטשפיוא , ןַא טכַאמעג
 ,דנעלווילק רעווָארג ,רענגענ ס'ןיעלב

 זַא ,ןעקרעמַאב רימ ןעזומ ,רעטייו ןעהעג רימ רעדייא
 ,רעטקַארַאכ ןעקרַאטש ַא טימ שנעמ א ןעװעג ןיא דנעלווילק
 ןלָאפרע םעד טימ ןָאט וצ טאהעג ךיוא אמתסמ טָאה סָאד ןוא
 ,רערענייר ַא ןעועג רע ןיא ךיוא .טַאהעג טָאה רע סָאװ
 .ןיעלב יװ שנעמ רערעכיילג

 ; רעטרעטיבראפ אזא ,רעגיציה אזא ןעוועג זיא ןייּפמעק רעד
 ןענייז אפוג ןעיײטרַאּפ יד ןיא זַא ,טרעקַאלפוצ ױזַא ךיז טָאה רע
 ןעגעג ןעטָארטעגסיורא ןענייז ןעגנוטייצ ,ןעגנוטלאּפש ןעמוקעגרַאפ
 ,"טסָאּפ גנינוויא , יד ןוא ?סמייט ,, יד .ןעייטראּפ ענעגייא ערעייז
 ןעבָאה ,שינַאקילבוּפער ןעוועג רעמיא ןענייז עכלעוו ,קרָאי וינ ןופ
 ןעשינַאקילבוּפער םעד ןעריקַאטַא ֹוצ סרעהעגפיוא םינ םציא
 טינ טָאה ,רעדיו ,"ןָאס, עשיטארקָאמעד יד ;סטאדידנַאק
 עשינַאקילבוּפער יד רָאנ .ן'דנעלווילק ןעלַאפַאב וצ טרעהעגפיוא
 עשיטַארקַאמעד יד ןוא ,ןע'ןיעלב יירט ןעבילבעג זיא "ןויבירט,
 ננינויא, יד ןוא "סמייט, יד .ןע'דנעלווילק --- "דךלריָאוװ,
 -- '"ןָאס , יד ןוא ןע'דנעלווילק רַאפ טריטינגַא ןעכבָאה "טסָאּפ
 ןעמוקעגרָאפ ןיא שינערעקרעביא עכילנהע ןַא .ןע'ניעלב רַאפ
 .עײטרַאּפ עדייב ןיא סנעשיטילַאּפ עגיטכיוו עגינייא טימ

 טפינ טימ לופ ןעוועג ןענייז ןע'ניעלב ףיוא סעקַאטַא יד
 טָאה דנַאל יד .ןעגנונידלושַאב עטסרעװש יד טימ ןוא
 וצ ןעבירשעג טָאה ןיעלב סָאװ ,ףירב עכילטע טימ ןעננולקעג
 רעד ןעוועג זיא רע תעשב ,עינַאּפמָאק ןהַאבנעזייא רעסיוועג ַא
 ."סוויטעטנעזערּפער ווָא זושה, רעד ןֹופ (רעדנעציזרָאפ) "רעקיּפס,
 דנַאֿפ רעקיטש עסיורג ןעמוקַאב טלָאװעג טָאה עינאּפמָאק יד
 רהיא ןיעלב טָאה .סעיניל ערעטייוו ןעיוב וצ טכער סָאד ןוא
 ,סרעעש טימ ןעלהָאצַאב םהיא טעוװו יז בוא זַא ,ןעסיוו טזָאלעג
 ערעדנַא ןעוועג ךיוא ןענייז סע ."ןעססיפ, ןענעק סָאד רע טעװ
 -ניטכיוו יד ןעוועג זיא עזיד רעבָא .םהיא ןעגעג ןעננוגידלושַאב
 ןעמָאנ ן'טימ רענייא טאהעג טָאה ּףירב עטנָאמרעד יד .עטס
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 .רעטערסעס טַאװירּפ ס'ןיעלב ןעוועג רעהירפ זיא רעכלעוו ,ןענילָאס

 ."סרעטעל ןעגילָאמ , יר ןעפורעג רעבירעד ייז טָאה ןעמ

 ,רושטקיּפ-טרָאּפס א טכאמעג ןאד טָאה עיצאסנעפ עסיורג ַא

 טאלביץיו רעקרָאי וינ םעד ןיא טקורדעג ןעוװעג ןיא עכלעוו

 -רעביא טפורּפ ןיעלב יװ טלעטשעגרָאפ ןעוועג ןיא'ס ."קָאּפ,

 ןיא ןעטָאש ן'פיוא .טינ ןעק ןוא ןעטָאש םענעגייא ןייז ןעגָאי
 ןופ ןעטָאנ רעד ,"סרעטעל ןענילָאמ, :ןעבירשעגפיוא ןעוועג
 ןעגעו רעטרעוו ןוא עינַאּפמָאק ןהַאבנעזייא רעטנָאמרעד רעד

 -טגנערטשעגנָא טקירדעגסיוא טָאה םינּפ ןייז ,םיאטח ערעדנַא ענייז

 :ןענַאטשעג ןיא דליב םעד רעטנוא .ננולפייווצראפ ןוא טייק

 "דךרָאקער , טרָאװ םעד טימ .,"דרָאקער ןייז ןעטיב םינ ןעק רע;

 טסייה טרָאּפס ןיא :?יּפשיטרָאוװ ַא טכַאמעג ,ָאולַא ,ָאד טרעוו

 ןַאמסטרַאּפס רעד ןעכלעוו ֹוצ ,טקנוּפ רעטסכעה רעד "דרָאקער,
 יד "דרָאקער, טסייה ,רעדיוװ ,ןעבעל ןעשיטילָאּפ ןיא ;טכיירג

 -םיוא עטוג ענייז -- טָאה ןעשיטילַאּפ רעד סָאװ עיצַאטוּפער

 זַא ,ןיא דליב ןופ טשּפ:טרָאּפס רעד .םיאטח ןוא ןעגנואוט

 ןייז ןעגָאירעביא טינ ןעק "רעננָאר, רעד ,רעפיול רעד ,ןיעלב
 ,טניימענ סע טָאה רעבָא ן'תמא ןיא ; "רעננָאר, סלא דרָאקער
 םענעי .םישעמ עכילרהענוא ענייז ןעטעלגרַאפ טינ ןעק רע זַא

 ,רעסַאװ-הצס יװ טּפַאכענ ןעמ טָאה "קָאּפ , רעמונ

 -עגרָאפ זיא עכלעוו ,ןָאשנעװנָאק רעשינַאקילבוּפער רעד וצ

 ןעבלאה א טיירגעגוצ םיאנוש ס'ןיעלב ןעבָאה, אגאקיש ןיא ןעמוק
 ןענייז סע .טלייטוצ ןעטרָאד ייז ןוא עכלעזַא סרושטקיּפ ןָאילימ

 ,ַאקירעמַא ץנַאג רעביא ןעשעּפעד ןעגיולפעג םער ןענעוו

 טפמעקַאב ןע'דנעלווילק טָאה "ןישַאמ , רענַאקילבוּפער יד
 .רועיש ַא ןהֶא ןעטָאשעג ךיז טָאה דלענ .תוחכ עלַא טימ

 טינ ןעמ טָאה טייקכילרחע ס'דנעלווילק ןענעג יו ױזַא
 -יטילַאּפ עשינַאקילבוּפער יד ןעבָאה ,ןעצעזוצסיוא סָאו טָאהעג

 ,רעגייטש רעדנַאנַא ףיוא ןעקעלפרַאפ טפורּפענ ןעמָאנ ןייז סנעש

 טָאה רע זַא ,תושעמ טכילטנעפערַאפ ,ליּפשייב םוצ ,ןעבָאה ייז

 טָאה יז זַא ןוא ,יורפ רעסיוועג ַא טימ עסינטלעהרַאפ טָאהעג
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 טרישראמ ןעבָאה רענאקילבוּפער יד ,דניק ַא טאהעג םהיא ןופ

 וצ םיירש יבייב יד יו עלעדיל א גידנעגניז ,ןעסַאנ יד רעביא

 ,עמַאמ ,עמַאמ) "?ַאּפ יַאמ ןיא רעהו ,ַאמ ,ַאמ , :ןעמַאמ רעד

 ,רעדיװ ,סנעשיטילָאּפ עשיטַארקָאמעד .(?עטַאט ןיימ זיא אוו

 .ןע'ניעלב ןעגעוו ךעלעדיל טימ טרישרַאמ ןעבָאה

 ןעגנַאהעג ןעסַאג יד ףיוא ןענייז ,זיא רענייטש רעד יװ

 טימ ןוא ןעטַאדידנַאק יד ןופ סרושטקיּפ טימ רעכַאלייל עסיורג

 יד ןיא .וצ ןעגָאז ייז סָאװ ,ןעקילג יד ןעגעו ןעטפירשפיוא

 ןטערטרָאּפ טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז סרָאטס יד ןופ רעטסנעפ

 .ןעטַאדידנַאק ערענעלק יד ןופ ןוא ןע'דנעלווילק ןופ ,ןע'ניעלב ןופ

 ןעמונעג טָאה ,ןעלהאוו יד וצ טנעהָאנ ןעמוקענ ןיא סע ןעוו

 סרענרָאק עלַא ףיױא ןעבָאה רענדער ;קרעוורעייפ טימ ןעקַאנק

 גידנעריקַאטַא ןוא ןע'ניעלב גידנעביול ,רעזלעה יד ןעסירעג ךיז

 ןעועג ןיא טדָאטש עצנַאנ יד .טרעקרַאפ רעדָא ,ןע'דנעלווילק

 ןיעלב יד ןעשיווצ טיַאפ םעד ןיא טעוואהראפ ןוא טפיטרַאפ

 ."ןעשנעמ רנעלווילק , יד ןוא "ןעשנעמ

 ,רַאנלואװ ,ניליב ןעהעזענסיוא רימ טָאה םעד ןופ ךס ַא

 יד ןעװועג ןיא עטסגרע סָאד ענושמ רעדָא ,גיד'םינּפ-יװצ

 םָאה סע .סעדער יד ןופ ןעגנולקעג ןעבָאה סָאװ ,רענעט עשלַאפ

 ךילבעטשכוב רימ טָאה סע זַא ,ָאוטסצעובצ טימ טקעמשענ ױזַא

 ןעמענ רענאקירעמא יד זא ,טסואוװענ בָאה ךיא .טלעקעעג

 יד ןזַא ,ןענַאטשרַאפ ןיוש בָאה ךיא .טסנרע טינ רענדער יד

 ןימ ַא יװ רהעמ טינ ייז ןופ עליפ ייב זיא עטכישעג עצנַאג

 ךאנ ןעגיוא עניימ ןיא "סקיטילאּפ , יד טָאה סָאד ןוא .טרָאּפס

 דירַאי רעשיטילָאּפ רעצנַאנ רעד רעבָא .טכַאמעג רעטפַאהלעקע

 ךיא !רילָאק טימ לופ ױזַא ןוא עװַאקישט ױזַא ןעווענ זיא

 .סערעטניא טימ טרעביפענ בָאה

 טכוזַאב בָאה ךיא .ןעסיו טלָאװעג ךיא בָאה ץלַא

 ייז ןופ עגינייא וצ ;עניילק ןוא עסיורג ,ןענניטימ רענילדנהעצ

 טגיהורַאב טינ ךיז בָאה ךיא רעבָא ,ןעמוקוצוצ רעווש ןעוועג זיא

 .טעקיט 8 ןעמוקַאב בָאה ךיא זיב

 "ענּפָא ןיא סָאװ ,גניטימ רעטסניטכיוו ןוא רעטשרע רעד
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 ןענופעגטַאטש סטָאה ,ןע'ניעלב ראפ קרָאי וינ ןיא ןערָאװעג ןעטלַאה

 ןעװעג ןיא סָאד .וינעוע רעטכַא רעד ףיוא רעטַאעט ַא ןיא

 ,ןײּפמעק ןעשינאקילבוּפער םעד ןיא "סָאש רעסיורג רעטשרע רעד

 טרינימָאנ ןיא טאדידנַאק רענאקילבוּפער רעד יו םעדכאנ

 יר ןעבָאה גניטימ ןעזיד וצ רענדער טּפױה סֶּלַא .,ןערָאװעג

 ,ןַאמ א ןעבילקעגסיוא ?עיצעּפס סנעשיטילַאּפ רענַאקילבוּפער

 עגנַאל ןעטלַאה וצ טייקניהעפ ןייז טימ טמהירַאב ןעוועג זיא סָאװ

 וצ ןעװעג ןיא רקיע רעד ,ןעגָאז טינרָאנ ןוא סעדער ענשזאו

 ןכרש ַא יװ ױזַא ,ןע'ניעלב ןעגעג ןעגנוגידלושַאב יד ןעטעלגרַאּפ

 ןענייז תונורוסח יד ןעו .הלכ ַא ןופ תונורסח יד טעלגרַאפ

 רע טדערראפ ,ןעדייררַאפ טינ ייז ןעק ןכדש רעד ןוא סיורג וצ

 ןיא רענדער ןימ ַאזַא טָא .ןהייצ יד טַאלנ ןערעטלע ס'ןתח םעד

 ן'טימ ןעשיטילאּפ רענַאקילבוּפער ןוא רעיִאל רעטמהיראב ַא ןעוועג

 -ָאטסירַא ןעטלַא ןַא טימ ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ,סטרַאװע ןעמָאנ

 -טלַא ןַא םימ ,קילבנֶא ןעניטייצרַאפ ַא טימ ,םינּפ ןעשיטארק

 .זלַאה ןערַאד ןייז םורַא ךוטדזלַאה ןעשיקנערפ

 טעװ סטרַאװע זַא ,טעדלעמעג ןעבָאה ןעגנוטייצ יד ןעוו

 ךיא בָאה ,גנולמַאזרַאפ ןיעלב רעד ףיוא עדער טּפיױה יד ןעטלַאה

 טעקיט ןעדעי ףיױױא רעבָא .טעקיט ַא ןענעוו ןעגרָאז ןעמונעג

 טשרעוצ זיא הימ ןיימ ןוא ;םינלעב רענילדנהעצ ןעוועג ןענייז

 ַא וצ םעדנעװעג ךיז ךיא בָאה ךילדנע .טסיזמוא ןעוועג

 טָאה רעכלעוו ,סניללָאק ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ ןעגנוי ןעבילטסירק

 סנעמעוו ןוא ,סיפִא אָאֹל ס'טדעעשרוק ןיא טרידוטש ןוא טייבראעג

 רעננוי רעד .ןעשיטילָאּפ רעכיירסולפנייא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ

 .עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא טיס א ןעגָארקענ רימ ראפ טָאה סניללָאק

 ךָאנ זיא עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא תעשב ןעמוקעג ןיב ךיא

 ,ןערָאטַאנעס ןעזיװַאב ךיז ןעבָאה דלַאב .ןעועג טינ רענייק

 -- סטייטס ערעדנַא רֶאּפ ַא ןופ סרָאטַאנרעבוג ,טיילסערגנָאק

 ןופ רענייא .ייטראּפ רעשינאקילבוּפער רעד ןופ ןעבייל ץילַא

 זיא רעכלעוו ,טוקיטקעננַאק ןופ ,ילָאָאה רָאטַאנעס ןעוועג זיא ייז

 טַאדידנַאק ַא ןעװעג ןיילַא ןָאשנעװנָאק רע'ָאנאקיש רעד ףיוא

 ןעוועג ןיא טיס ןיימ ןוא ,טנעריזערּפ סלַא ןערעוו וצ טרינימָאנ

 .םענייז ןעבעל



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 206

 טָאה ןַאמרעשט רעד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה גניטימ רעד

 טנַָאמרעד טָאה רע סָאװ לָאמ סעדעי .עדער-המרקה ןייז ןעטלַאהעג

 ַא ןוא ײרעשטַאּפ ַא ןעכָארבעגסױא טָאה ,ןיעלב ןעמָאנ םעד

 .טייצ ןעטונימ עבילטע ןעטלאהעגנֶא טָאה רעכלעוו ,יירשעג

 .רענדער יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ילָאָאה

 רעד .ן'סטרַאװע טלעטשעגרָאפ ןַאמרעשט רעד טָאה ךילדנע

 ןעננַאגעגוצ ןיא ןוא טלעטשעג ךיז טָאה רענדער רעטסהיראב

 ךיילנ ,רוניפ רעראד ןייז טימ .עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ גנערב םוצ

 ןוא ,ןעטניה ףיוא טניילראפ טנַאה ןייא טימ ,ןעקעטש א יװ

 רע טָאה ,עינָאמערעצ סיורג טימ רעטרעוו יד גידנעדיירסיוא

 סָאװ ,לָאמ סעדעי .לעטרעפ יירד טימס עדנוטש ַא טדערענּפָא

 ,טכַאקעג ןוא טרענודעג טָאה ,ןעמַאנ ס'ניעלב ןעפורעגנָא טָאה רע

 ןיא רעבָא .ןעּפאכ טנעקענ ךיא בָאה ענייז רעטרעוו עלַא טינ

 ,ןהעזעג בָאה ךיא ןוא ,ןענַאטשרַאפ עדער ןייז ךיא בָאה לכה-ךס

 ןייק ָאטינ .,ןהעטשרַאפ וצ סָאו ָאטינ רהיא ןיא זיא סע ןַא

 .טנעמטייטס רעכילטייד ןייא ןייק ,קנַאדעג ןייא

 סרעּפייּפ יד ןיא ךיא בָאה הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא

 טָאה ןעמ יו טקנוּפ ןעוועג זיא סע .עדער עצנַאג יד ןעזעלעג

 רעטרעוו עשילגנע עטסכעה יד נידנעכיורבעג .;טגָאזענסיױוארָאפ

 טבעװועגמורַא ןינע םעד םווַא רע טָאה ,ןעצַאז עגנַאל ,עגנַאל ןיא

 ןהעגרעד וצ ןעוועג ךילגעמנוא ןיא סע .רעיילש ןעטכידעג ַא

 ףיוא טכיורבעג רע טָאה טנַאלַאט-רענדער ןעצנאג ןייז .קלָאט א

 ןעמוקענסיוא זיא סע .סעּפע ןענָאז וצ ןופ ךיז ןעהערדוצסיױרַא

 ןעשנעמ םעד ןזיא גנוצ רעד :?עטרעוװ ןעטמהירַאב םעד טיול

 סטראווע .ןעקנַאדעג ענייז ןענרָאברַאפ וצ ףיוא ןערָאװעג ןעבענעג

 טָאה סָאד רעבָא ;ןע'ניעלב טביולעג קרַאטש ,ךילריטַאנ ,טָאה

 ,ךארוּפש ןעקלָאװ ַא טימ ןָאטעג ךיוא רע

 ,ןהעזעג ךיא בָאה ,ננולמַאזרַאפ רעסיורג רעד ףיוא גידנעציז

 רעקַאלפ ןעצנַאנ םעד טימ ,ןעיירשעג ַארוה יד טימ סעדער יד זַא

 טָאה ןעסייהעג .עינָאמערעצ עװָאנישַאמ א יװ רהעמ טינ ןענייז

 -וצסיוא ןעבילקעגנעמַאזוצ ךיז טָאה קלָאפ סָאד זַא ,רעבָא סָאד

 ,םהיא ראפ גנורעטסייגַאב ,ןע'ניעלב טימ טייהנעדירפוצ ןעקירד
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 ,ןס א טנוזאב ךיא בָאה ןעננולמאזראפ-ןייּפמעק ערענעלק

 -נייא עלַא טימ ןעראוועג טנאקאב ןײּפמעק םעד טימ ןיב ךיא

 ריס טגעלפ ססָארג דניירפ רענאקירעמא ןייפ .ןעטייהלעצ

 ןיעלב, א ןעוועג זיא ןיילַא רע .רַאפרעד ןעטנעמילּפמָאק ןעבעג

 ןעגעג יא ,ןע'ןיעלב ןעגעג יא ןעדייר געלפ ךיא ןעוו ןוא ."ןעמ

 .טַאדידנַאק ןייז ןעגידייטרַאפ םירָאװ רע טנעלפ ,ןע'רנעלווילק

 ,גידנעריטַאבעד ןוא ייוודָארב טסיא רעביא גידנעהעג ,לָאמַא

 ,רָאטס א ןופ רעטסנעפ ַא ייב טלעטשענּפָא ךיז רימ ןעבָאה

 ןופ טערטרָאּפ רעסיורג ַא טלעטשעגנסױרַא ןעועגנ זיא סע ואוו

 ענולק ,ענייפ ַא רַאפ סָאװ ןעזיוועגנֶא רימ טָאה רע .,ןע'ןיעלב

 .טָאה רע טכיזעג

 ךיא בָאה -- ,םינּפ ןעטנענילעטניא ַא טָאה רע ,ָאי --

 .טרעפטנעענ

 --- ,טריטסעטָארּפ רע טָאה -- ? ןעטנעגילעטניא ַא רָאנ --

 :ךיוה ַא ןופ טכיזעגנ ַא) "סיעפ לעושטקעלעטניא ןע ןיא טיא

 .(ןעשנעמ ןעדנעקנעד ןעטלעקיווטנע

 גנוקרעמַאב ןייז ןופ .ןעבעגעגכָאנ טינ םהיא בָאה ךיא

 "נוא םעד טסואוורעד לָאמ ןעטשרע םוצ רעבָא ךיז ךיא בָאה

 ,?לעושטקעלעטניא , ןוא "טנעשזדילעטניא , ןעשיווצ דישרעט

 רעטיוד א ןעװעג ךיוא זיא ףמצאק-?הַאװ םענעי ןיא

 ןופ לַארענעג רעטנַאקַאב ַא ,רעלטָאב .פ ןימַאשזדנעב ,טַאדידנַאק

 רענעזעוועג ַא ןוא ,הטוַאס רעד ןוא הטרָאנ רעד ןעשיווצ המחלמ רעד

 רַאפ ןעמָאנ ַא טַאהעג טָאה רע .סטעזושטַאסַאמ ןופ רָאנרעוװָאג

 רָאבייל דנע קעבנירג, ןעסייהעג טָאה ײטרַאּפ ןייז .לַאקידַאד ַא

 יד יו רעוװיסערגָארּפ ןעוועג ךילקריוו זיא רעלטָאב .,"יטרַאּפ

 עסיורג עדייב טריקַאטַא טָאה רע ןוא ,ןעטַאדידנַאק ייזוצ ערעדנַא

 .םַאהעג טינ ןייּפמעק ןייז טָאה גנוטיידַאב ןייק רעבָא .ןעײטרַאּפ

 רעגידרעסַאװ ַא יװ ןעהעזענסיוא רע טָאה ןעטסילַאיצָאס ייב

 סָאװ טינ ןילַא סייוו רע זַא ,טרעלקרע ןעבָאה ייז .לארעביל

 רעשיטילָאּפ ןייז ןיא טלעפייווצענ רַאגָאז ןעבָאה ייז ןוא ?יוו רע

 סָאװ םעד טימ ןעזָאלעגסיוא עקַאט ךיז טָאה סע) טייקכילרהע

 רַאפ רענַאקילבוּפער יד וצ טלעדנאהראפ סולפנייא ןייז טָאה רע
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 ענעטירשעגטרָאפ עליפ רעבָא ןעבָאה טשרעוצ .(ןעצונ עשיטילָאּפ
 .םהיא ראפ טריטיגַא רענַאקירעמַא

 ,טסיכרַאנַא ןַא רַאפ ןעטלַאהעג ךָאנ ךיז ןַאד בָאה ךיא

 קיטילָאּפ ןעגעג ןעוועג ךיא ןיב ,ָאזְלַא .טסילַאיצַאס ַא ראפ טינ

 טריּפורג ךיז ןעבָאה ן'רעלטָאב םורַא רעבָא .ּפיצנירּפ ןיא

 ןעפמעקאב וצ טכוזעג ןעבָאה סָאװ ,רענַאקירעמַא עוויסערגָארּפ

 ,טביוללנעג ךיא בָאה רעבירעד .ןעסַאלק עגידנעבָאה:טכַאמ יד

 .טייצ רעד ןופ ןעכייצ רעטונ ַא זיא גנוגעװַאב ןייז זַא

 עכלעוו ,גנלמאזרַאפ ַא ןערָאװעגנ טנַאמרעד זיא ןעביוא

 ואו ,טירטס רעטרעפ ףיוא ,לָאה ןריוט ןיא ןענופעגטַאטש טָאה
 בָאה ךיא ןוא טרימַאלקעד ןעבָאה רעליּפשיוש עשידיא רעיפ

 ןיא ןעועג זיא סָאד .ןעלהַאװ יד ןעגעװ עדער ַא ןעטלַאהעג
 עדער רעזיד ןיא .ןײּפמעק דנעלווילק-ןיעלב םעד ןֹופ רעמוז םעד

 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק עסיורג ייווצ יד טריקיטירק ךיא בָאה

 ןענעג קילבוּפער רעד ןופ טכַאמ יד סיוא ןעצונ ייז יו טרעלקרע ןוא

 .ײטרַאּפ ס'רעלטָאב טריקיטירק ךיוא בָאה ךיא ,רעטייברא יד

 ײטרַאּפ ַאזַא סָאד ,טקַאפ רעד ןזַא ,טגָאזעג רעבָא בָאה ךיא

 ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד) ןעכייצ רעכיליירפ ַא זיא ,טריטסיזקע

 -ילבוּפער יד ןופ געט יד, .(טָאהענ טינ טַאדידנַאק ןייק טָאה

 ךיא בָאה -- "עטלייצעג ןענייז ןעטַארקַאמעד יד ןוא רענַאק
 .ןעירשעגסיוא

 ןיא ."ענירג, ןופ ןענַאטשַאב סיואכרוד זיא םלוע רעד

 .ןעזיטיס רעניצנייא ןייק ןעוועגנ טינ זיא לָאה

.2 

 עשיטילָאּפ --- .המימס ילרַאשט -- .סענעצס ןָאשקעלע
 .השרד עשיראנ ַא -- .ןעּפמוז

 -ערּפ עטשרע יד -- "יעד-ןָאשקעלע, ןעמוקעג זיא ךילדנע

 טעמכ בָאה ךיא .טניואווענייב בָאה ךיא סָאװ ,ןָאשקעלע-טנעדיז

 ןוא גידנעהעגמורַא ,סָאנ ן'פיוא טכַארברַאפ גָאט ןעצנַאנ םעד

 יד ןוא סנעשיטילַאּפ יד ןעשיוצ סענעצס יד ףיוא גנידנעקוק

 .סרעטוָאוװ
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 רעד .ןעװעג טינ ןַאד ךָאנ ןיא "טָאלַאב טערקיס , ןייק

 ַא ףיױא טקורדעג ןעװעג ןיא טַאדידנַאק ןעדעי ןופ ןעמָאנ

 רעגריב רעד טָאה ךעלריּפַאּפ עזיד ןוא ,ריּפַאּפ ?עקיטש ערעדנוזַאב

 ןעסעזעג ןענייז סָאװ ,עטמשעב יד ןופ טינ ,גינייווניא טינ ןעמוקַאב

 ןעבָאה סָאװ ,סנעשיטילָאּפ יד ןופ רָאנ ,סנעטסַאק-םיטש יד ייב

 רעדָא ,ךאלטעצ-םיטש יד ןעסיורד ןיא טהעדדעגמורַא ךיז

 עדעי .אפוג ןעײטרַאּפ יד ןופ טיירגעגוצ ןייז ןענעלפ ,סטָאלַאב

 ערהיא ןופ ןעמענ יד טימ סטָאלַאב טקורדעג טָאה ייטראּפ

 ןעבָאה טַאדידנַאק ןעדעי ןופ דניירפ יד ןוא ;ןעטַאדידנַאק

 .רעצעלּפ-םיטש יד םורַא ,ןעסַאג יד ףיוא טלייטעג ךעלעטעצ ענייז

 -נירַא, יד יװ ױזַא רעגריב ןעלַאּפַאב ןענייז סנעשיטיִלָאּפ יד

 ףיא רעהענייבראפ ןעלַאפַאב סרָאטס גנידָאלק ןופ "סרעּפעלש

 .טירטס לענַאק רעניטנייה רעד

 ןיא ןעפָא ץנַאג טפיוקרַאפ ןוא טפיוקעג ןעמ טָאה סטואוו

 ,זײרּפ םעד ןעגעוו ןעגנודעג ךיז טָאה ןעמ .סַאג ןעטימ ןעטבער

 .קרַאמ-שיפ ַא ףױא שיפ רעביא ךיז טגניד ןעמ יוװ ױזזַא

 עסיורג טימ סרענרָאק יד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סנעשיטילָאּפ

 .טלעדנַאהעג ןוא טנאה ן'פיוא דלעג קעּפ

 עגידרעהירפ יד ןיא ןהעזעג ךיא בָאה סענעצס עכילנהע

 רעבמעווָאנ ןיא ןוא 1882 רעבמעווָאנ ןיא) געטדןָאשקעלע ייווצ

 םציא רעבָא ,קרָאי וינ ןיא טניואוועגייב בָאה ךיא סָאװ ,(3

 ץֹוחַא .רערעסייה ַא ןוא רערעטיירב ַא ןעוועג ףמַאק רעד זיא

 ַאקירעמַא ןופ ןעבעל ןעשיטיִלֶאּפ םעד טציא בָאה ךיא :םעד

 .ןהעזעג רהעמ ליפ בָאה ןוא ,רעכילדנירג ?יפ ןענַאטשרַאפ

 ײלַאּפ עטּפורָאק יװ ןהעז וצ ךילנייּפ ןעועג רימ זיא סע

 ערעייז ןעפיוקרַאפ ןעדיא עדנעסיוונוא ערעזנוא ןענרעל סנעשיט

 ןייק ןענייז סע ואוו ,דנַאל ַא ןופ ןעמוקענ ןענייז ריפ .סטואוו

 יד ,טסייה סָאד ,ןעטסַאקםיטש רעד .ןעוועג טינ ןעלהַאוװ

 ,ןעטַאטוּפעד רעדָא עטמאעב ןעלהעווסיוא ןוא ןעמיטש ןופ םעטסיס

 ןעכלעוו ראפ ,םוטנילייה ַא ןעוועג ןעטסילַאיצָאס עשיסור ייב זיא

 יר ןוא .סנעבעל ערעייז טניילענ ןעבָאה רעריטרַאמ ערעזנוא

 ,"סעװַארּפ, עכלעזַא טָאהעג טינ רַאגָאז ןעבָאה ןעדיא עשיסור



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 210

 אקירעמַא ןיא ָאד .טַָאהעג ָאי ןעבָאה ןעטסירק עשיסור סָאװ

 .טסירק א יװ שנעמ ַאזַא ןיא דיא א ןוא ,רענריב ַא רעדעי זיא

 רערעייט ךָאנ ןייז טפרַאדעג זנוא ייב טכער-םיטש יד טָאה ,ָאזלא

 -יוונוא ערעזנוא ןעמ טנערעל ףוס םוצ ;רענַאקירעמא יד ייב יוװ

 וצ ראלָאד רֶאֹּפ ַא רַאפ םוטנילייה ןעזיד ןעטנַארנימיא עדנעס

 ! ןעפיוקראפ

 לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןופ סנעשיטילָאּפ יד ןופ בור סָאד

 עכילטע ןעװעג רעבָא ןענייז סע .ןעטסירק ןעוועג ןַאד ןענייז

 ןא ,רעּפיק ולַאס א ןעוועג ןזיא ייז ןופ רענייא .ךיוא ןעדיא

 ,הטימט ילראשט ןעמָאנ ן'טימ ,ריא רענערָאבעגנ רענַאקירעמַא

 .ןעגיוא עסיורג טימ ,רָאה עצרַאװש טימ ,רעטנוזעג ַא ,רעכיוה ַא

 .טירטס דנערג ןעבעל ,טירטס סקעסע ףיוא ןעוועג זיא ןולַאס ןייז

 -סיוא ןולַאס ןייז ןופ רָאלּפ ןעצנַאנ םעד טָאה הטימס ילרַאשט

 ןעװעג ןענייז עכלעוו ,סרַאלָאד ענרעבליז טימ טרעטסַאלפעג

 -ָאטסָאק יד ידכ ,ךעלבירנ עגידכעלייק עפיט ןיא טניטסעפעגנייא

 -ַאב -ע זיא םעד ךרוד ,ןענע'בנג'סיורַא ןענעק טינ ייז ןעלָאז רעמ

 ,לוטיט א--"הטימס ראלָאד רעווליס , ןעמָאנ ן'טימ ןעראוועג טנאק

 ןעמילבמעסא ןא ןעוועג זיא רע .טריצלָאטש טָאה רע ןעכלעוו טימ

 רעהעג רע טָאה ,ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו .טקירטסיד ןייז ןופ

 -רעביא רע זיא רעבָא רעטעּפש  .ײטרַאּפ רענַאקילבוּפער רעד וצ

 ענייז טרעדנעענ, טָאה רע .רעשיטַארקָאמעד רעד וצ ןעגנַאנעג

 .ןעסייהענ סָאד טָאה ,"ןעננוגייצרעביא

 ףיא :ענעצס עדנענלָאפ יד טניואווענייב לָאמַא בָאה ךיא

 וצ טירטס סקעסע ןופ טהעג עכלעוו ,עלעסעג רעקנילָאמש רעד

 -רענדער רעשיטילָאּפ ַא ןענַאטשעג ןיא ,רנערנ ןעבעל ,וָאלדָאל

 טנ'שרד'עג טָאה רע ,ילרַאשט ןעוועג זיא רענדער רעד ןוא ןעגָאװ

 םעדכאנ ,ילבמעסַא רעד וצ רוטַאדידנַאק רענענייא ןייז ןענעוו

 :ןָאטענ םורב א רע טָאה ,טונימ ףניפ ייב טדערענּפָא טָאה רע יו

 ייב עדער ערעסעב ַא טלַאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו רהיא ,סיָאב

 רעד "!סיַאב ,טמוק .סאנ ן'פיוא ָאד יו ןולַאס ןיא רימ

 רעכלעוו ,ןולַאס ןייז ןיא םהיא טימ ןיירַא זיא םלוע רעצנַאג

 ןוא ,עלעסעג רעד וצ גננַאגניירא םעד ןענעקטנַא טקנוּפ ןעוועג זיא
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 ןעועג ןיא סָאד .ןעפנארב טימ ןעוועג דבכמ ןעמעלא טָאה רע

 .?עדער, ןייז

 ןיא טמיטשעג טָאה ןעמ ואוו ,רעצעלּפ יד ןופ םענייא ייב

 םקוקעג ןוא דוַארק ַא ןענַאטשעג זיא ,1884 ןופ ןָאשקעלע םעד

 .םריסערעטניארַאפ ךיז בָאה ךיא  .טייקגירעגיינ סיורנ טימ

 עכילטע טימ טלעננירעגמורַא ,ייברעד ןענַאטשעג ןיא ילרַאשט

 | .סנעשיטילָאּפ ערעדנַא

 טָאה -- ,ןייז טעוװו ָאד סָאװ ןהעז דלַאב טעװ רהיא ---

 .רעיוא ן'פיוא טגָאזעג רימ רעטנַאקַאב א רעניימ

 רעגנוי ַא ןעמוקעגסיורַא ץַאלּפ-םיטש םעד ןופ ןיא דלַאב

 ילרַאשט .טואוו ןייז ןעבעגעגּפָא סָאװ רָאנ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ

 ןופ .סטעקאּפ ענייז טכוזעגכרוד ןוא טלעטשעגּפָא םהיא טָאה

 ךיילג ןוא ,לעטעצ-םיטש ַא טּפעלשעגסױרַא רע טָאה טעקַאּפ ןייא

 טכאמעג ,ןעירשעג טָאה רענעי .ןעגָאלש ןעמונעג םהיא רע טָאה

 ,ייברעד ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,ןאמסילַאּפ רעד רעבָא ,ןעדלאווענ

 ילרַאשט .גידנעהעז טינ ןוא גידנערעה טינ טכַאמעג ךיז טָאה

 ןיימ טָאה ,טוָאװ ןייז רַאפ טלהָאצַאב ןַאמ ןעגנוי םעד טָאה

 .טָאלַאב ןייז ןעבענעג םהיא ןוא ,טרעלקרע רימ רעטנַאקַאב

 ראפ ןעטואו םינ טעװ רע זַא ,דשח ַא טָאהענ רעבָא טָאה רע

 טָאה רעבירעד .טנעכייצעגנָא טָאלַאב ןייז טָאה רע ןוא ,םהיא

 םעד ןענופענ םהיא ייב טָאה רע .טכוזַאב טציא םהיא סאד רע

 .טָאלַאב ןעטנעכייצעגנָא

 טדָאטש ןופ תושפנ ערעטסניפ יד זא ,טסואוועג ןעבָאה עֶלַא

 ןַא ןעװעג ןיא סע ;סנעשיטילַאּפ יד טימ ןעדנוברַאפ ןענייז

 ןעלהֶאצ רעזייה ענידנעטשנַאנוא עלַא ןַא ,טערקעס רענעפָא

 טלייט יײצילָאּפ יד זַא ןוא ןעזניצ עכילטַאנָאמ ייֵצילַאּפ רעד

 סע .ײטרַאּפ רעדנעשרעה רעד ןופ סרעכַאמ-טּפױה יד טימ ךיז

 עגינייא זַא ,דוס ןייק ןעװעג טינ ךיוא םענייק ראפ זיא

 .רעזייה עגידנעטשנַאנוא ןופ םיתבדילעב ןייֵלַא ןענייז סנעשיטילָאּפ

 םיבנג םימ טשימעגכרוד ןעוועג ןענייז סנעשיטילָאּפ יד ןופ עליפ

 ןעּפַאכ לָאז ןעמ זַא ;רעכערבראפ עלענָאיסעּפָארּפ ערעדנַא ןוא

 ץנַאנ א ןעוועג זיא ,יירפ סױרַא לָאז רע ןוא ,רעביור ַא רעדָא בנג ַא

 ,גנוריסַאּפ עטפָא
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 עטסיימ .סנעשיטילָאּפ ןעוועג ןענייז סרעּפיק-ןולאס בור סָאד
 ןעועג ןענייז (טָאר-טדָאטש םעד ןופ רעדילגטימ) ןעמרעדלָא
 ,רעטנעצ רעשיטילָאּפ ַא ןעװעג ןיא קנעש רעדעי ..רעקנעש
 .רעלמַאזןעמיטש ןופ עלָאר יד ןעליּפש ןעגעלפ סרעּפיק-ולַאס יד
 יא ,סקיטילאּפ ןופ יא ןערטנעצ ןעוועג ןענייז ןעקנעש עסיוועג
 ,סנעכערברַאפ ןופ

 ןעמרעדלָא רעקרָאי וינ יד ןעבָאה ,1884 ,רהָאי ןעבלעזמעד ןיא
 ינַאּפמַאק-רַאק ַא וצ ,ייוודָארב ,טירטס עטסניטכיוו יד טפיוקרַאפ
 ןעמ טָאה טסואוורעד רעבָא ,רַאבַאכ ראלָאד ןָאילימ בלַאה ַא ראפ
 ,רעטעּפש לעסיבַא ןופרעד ךיז

 ןעמרעדלָא ווָא דרָאָאב רעקרָאי וינ יד ןעכיילגראפ געלפ ךיא
 גרובסרעטעּפ ןיא  .גרובסרעטעּפ ןופ טַאריטדַאטש םעד טימ
 (טַאר-טרָאטש) ַאמֹוד רעד ןופ רעדילגטימ יד ןעשיװצ ןענייז
 .טדָאטש ןופ ןעשנעמ עטסנעש יד ןוא עטסטעדליבעג יד ןעוועג
 ןופ רעהעטשרָאפ ןעוװועג סנעטסיימ ןעמרערלָא יד ןענייז ָאד ןוא
 ,טלעװרעטנוא רעד ןופ ןוא סקיטילאפ עטּפורָאק

 עכלעוו ,סעדער עכילטע ןיא ןעזיוועגנָא םעד ףיוא בָאה ךיא
 ןײּפמאק דנעלווילק-ןיעלב םעד ןופ טייצ רעד ןיא בָאה ךיא
 ,ןערעלקרע געלפ ךיא ,שיסור ףיוא ןוא שידיא ףיוא ןעטלַאהעג
 ןעדנוברַאפ טכערמיטש יד זיא ןעדנעטשמוא עניטנייה רעטנוא זַא
 ןעשנעמ עטסנירעדינ יד זא ;ןעגנוניישרע עשיטַאּפמיסנוא טימ
 ןעניל סָאװ ,סנעזיטיס יד ןופ סטואוו יד ךרוד גיטכעמ ןערעוו
 רָאפ ַא רַאפ טפיוק ןעמ סָאװ רעֹדָא ,ןעקנעש יד ןיא
 רערעהוצ עניימ נעלפ ךיא .בַאשזד ַא ראפ רעדָא ראלָאד
 -ילאּפ , ףיוא טקוק רענַאקירעמַא רעלעדייא רעד זַא ,ןעלייצרעד
 ךיא געלפ ךיוא .גנוגיטפעשַאב רעסואימ ַא ףיוא יו "סקיט
 עטּפורָאק יד טפיוק רענָאילימ רענַאקירעמַא רעד זַא ,ןעזייוװנָא
 .ןעקעווצ ענייז ראפ טכַאמ רעייז סיוא טצונ ןוא סנעשיטילָאּפ

 .ץ'דנעלווילק רַאפ גיז א טימ טגירנעעג ךיז טָאה ןייּפמעק רעד
 טָאה ץלַא .טעטירָאיַאמ רעניילק ַא טימ ןענואוועג טָאה רע
 ןיעלב זיא ןעטרָאד ןוא ,קרָאי וינ טייטס םעד ןָא טעדנעװעג ךיז
 רעד ןעו .ןעמיטש טנעזיױט עכילטע טימ ןיולב ןעלַאפעגכרוד
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 טלָאװ ,רערענהעש א ןעוועג גָאט-להַאו םעד ןיא טלָאװ רעטעוו

 םרַאפ יד ןיא ,ןיעלב רָאנ ,דנעלווילק טינ ןערָאװענ טלהעוורע

 ײטרַאּפ רענאקילבוּפער יד ןיא טייטס קרָאי וינ ןופ ןעטקירטסיד

 זיא גָאט םענעי רעבָא ;עשיטַארקָאמעד יד יװ רעקרַאטש

 עשינַאקילבוּפער עליפ ןענייז רעבירעד ,ןענער-סגאלש א ןעגנַאנעג

 .ןעמיטש ןערהָאפעג טינ סרעמרַאפ

 ןעועג ןיא ןײּפמעק ןעזיד ןיא גנוריסַאּפ עווַאקישט א

 טָאה ןעלהַאו יד ראפ טייצ רעצרוק ַא טימ : ערנעגלָאפ סָאד

 עדער ַא ןעטלַאהעג ,דרַאשטריוב ןעמָאנ ן'טימ ,חלנ רעגיטכיוו א

 וצ ןע'ניעלב טָאטשנַא טָאה עדער עזיד ןוא ,ןע'ניעלב ראפ

 ןעװעג ןיא חלג רעד .ןעדָאש ןעסיורג ַא ןָאטעג םהיא ,ןעפלעה

 ךַאל'טשּפ ףיוא טייקניחעפ רהעמ ןעבָאה סָאװ ,םידינמ ענעי ןופ

 םעד ןענעװ ל'טשּפ ַא ט'נשרד'ענסיוא טָאה רע .לכש יװ

 רעד ןופ טכַאמ יד זַא ,טגָאזעג טָאה רע  ,"רַא, בַאטשכוב

 :('שיר) ס"רַא , יירד ףיוא טיובענ זיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד

 וטַאק יד ,סּפַאנש ,טסייה סָאד ,ןָאילעבער ןוא םזינַאמָאר ,םָאר

 ךיז ןוא טרילעבער טָאה עכלעוו) הטוַאס יד ןוא עכריק עשיל

 ענייז טימ .(ןעטַאַאטש עטנינייאראפ יד ןופ ןעלייטּפָא טלָאװענ

 ָאטַאק ערעדנַא ןוא עשירייא טנרָאצרעד דרַאשטריױב טָאה דייר

 טסָאקעג ןע'ניעלב טָאה סָאד זַא ,רעכיז ןעווענ זיא ןעמ ןוא ,ןעקיל

 ןעבירשרַאפ ןעבילבעג ןענייז ס"רַא, יירד יד .סטואוו עסַאמ א

 ןיא ןוא ;"סקיטילאּפ , רענַאקירעמַא ןופ עטכישעג רעד ןיא

 רעד ןופ ןעלאמקנעד יד ןעשיווצ טנעכייצרַאפ ייז ןענייז ןורכז ןיימ

 סגָאסעל עטשרע עניימ טנרעלעג הדמתה טימ בָאה ךיא ןעוו טייצ

 .ןעבעל רענַאקירעמַא ןופ ךוב םעד ןיא

8. 

 .סעיצנעדנָאּפסערָאק עשיסור עניימ

 לעקיטרַא ןעסיורג ַא ןעבירשעגפיוא ךיא בָאה רעמוז םענעי

 םהיא בָאה ךיא .ןײּפמעק ןעשיטילַאּפ םעד ןענעוו שיסור ףיוא

 ,"יּפָארװעי קינטסעיוװ, םעד וצ גרובסרעטעּפ ןיא טקישענקעװַא

 -רושז עטסניטכיוו ייווצ יד ןופ רענייא ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו
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 ןערהָאי עטצעל יד וועינעגרוט טָאה םהיא ןיא) דנאלסור ןיא ןעלַאנ
 טָאה רעטנַאקַאב 8 רעניימ ןעוו ןוא ,(קרעװ ענייז עלא טקורדעג
 ןהעזעג ירערבייל רָאטסַא רעד ןיא טָאה רע זַא ,טגָאזעגנָא רימ
 ךיז ךיא בָאה ,"יּפָארװעי קינטסעיװ, םעד ןיא לעקיטרַא ןיימ
 רעד ןיא ןעּפָאלעגקעװַא ךיילג ןיב ךיא .ךילקילנ םלהיפעג
 ףױא ןוא ;?עקיטרַא םעד ןעזעלעגרעביא ןוא קעטָאילביב
 ,ןעזעל םהיא ןעפָאלעג רעדיוװ ןענרָאמ

 "ור ןופ דלעפ ן'פיוא עבָארּפ עטשרע ןיימ ןעוועג טינ זיא סָאד
 טכַארבראפ בָאה ךיא סָאװ ,רהָאי ןעטשרע רעד .םזילאנרושז ןעשיס
 םעד ןיא ןעצנעדנָאּפסערָאק ךס א ןעבירשעג ךיא בָאה ,אקירעמא ןיא
 -ערעטניא עשידיא ראפ טַאלבנעכָאװ עשיסור יד ,"יערוועי יקסור,
 ןוא גרובסרעטעּפ ןיא ןעראוועג ןעבעגעגסיורא ןאד זיא עכלעוו ,ןעס
 רֶאּפ ַא .דנַאב ןעטשרע ןיא ןערָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא עכלעוו
 טאלבנעכָאװ רעזיד ןיא ךיא בָאה סעיצנעדנַאּפסערָאק עניילק
 ןערָאװעג טקורדעג ןענייז ייז ןוא שזילעוו ןופ ךָאנ טקישעגוצ

 ןעביוהעגנָא ַאקירעמַא ןייק ןעמוק ןיימ ךָאנ דלַאב ךיא בָאה ,ָאזלַא
 .ןיהַא ןערידנָאּפסערָאק וצ

 לַאװק ַא ןייז רימ ראפ טעװו סָאד זַא ,טפָאהעג בָאה ךיא
 טרעפטנעפנ ךילקריוו רימ טָאה עיצקארער יד ןוא ,טפנוקנייא ןופ
 טעוװ יז זַא ןוא ןעביירש ךיס טעב יז זַא ,ףירב ַא םימ
 רעבָא ,ךָאװו עלא טעמכ ןעבירשעג בָאה ךיא .ןעלהָאצ רימ
 ןעטפעשעג ענרעדליג ןייק .ןעמוקַאב טינ ךיא בָאה רַארָאנָאה ןייק
 טיירּפשראפ ןעוועג זיא יז שטָאכ ,טכַאמעג טינ גנוטייצ יד סָאה
 וצ טרעהענפיוא ךיא בָאה ךילדנע .דנַאלסור ץנַאנ רעביא
 .ןיהַא ןעביירש

 בָאה ,ןעגנורעניארע עזיד וצ ךיז גידנעטיירג ,גנַאל טינ ָאד
 טרעטעלבענרעביא קעטָאילביב-טדָאטש רעקרָאי וינ רעד ןיא ךיא
 -סערָאק יד ןהעזעג בָאה ךיא ."יערוועי יקסור, ןעגנאגרהָאי ענעי
 ;יצרעפ ןוא עכילטע טימ ןעבירשעג בָאה ךיא סאוו סעיצנעדנָאּפ
 .ייז ןופ עכילטע ןעועלענכרוד בָאה ןוא ,קירֹוצ רהֶאי
 ,רָאלק ןעבירשעג ןענייז ייז .טשיוטנע קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא
 ןעטנַארגימיא ערעזנוא ןעשיווצ ןעבעל סָאד .ןעקורט רעכָא
 -עטניא טימ ,ריִלָאק טימ לופ ןעוועג זיא 1888 ןוא 1882 ןיא
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 רעבָא ; סענעצס ,ןעגנוריסַאּפ ,ןעּפיט טימ ,סעיצַאוטיס עטנַאסער

 .טרירעגנָא טינ ךיא בָאה סָאד

 םינ קוודנייא ןייק רימ ףױא ןעכַאז עבלעזַא ןעבָאה

 ןעבָאה ייז .ניטכיר טינ ןעוועג טלָאװ ןעגָאז וצ ױזַא ?טכַאמענ

 יד רעבָא ;ןעפיט ַא ןוא ,קורדנייא ןַא טכַאמעג ָאי רימ ףיוא

 ךיא זַא ,ןעבירשענ רימ טָאה "יערוועי יקסור , ןופ עיצקַאדער

 ,םעד ץֹוחַא ."ןעטקַאפ ןופ ןעדָאב םעד ףיוא ןעטלַאה ךיז, לָאז

 עטנאסערעטניא זַא קורדנייא םעד רעטנוא ןעוועג םתס ךיא ןיב

 טינ ןוא ,ןענָאטעילעפ ןופ גנולײטּפָא רעד וצ ןערעהענ ןעכא

 יו ױזַא ,ץנעדנַאּפסערָאק ַא .ןעצנעדנָאּפסערָאק עזעירעס וי

 ךיא בָאה ,ןעקורט ןוא טסנרע ןייז ףרַאד ,לעקיטרַא-טייל ַא

 .םערעטניא ןהָא ,ןעגעוו אצוי ןופ ןעבירשעג בָאה ךיא .טכיולנענ

 .טקוררענ ןעמָאנ ןיימ ןהעז ןופ סערעטניא םעד רעסיוא

 ןעבירשענ ןענייז תורוש עזיד רעדייא געט רֶאֹּפ ַא טימ

 ירערבייל קילבָאּפ רעד ןיא ךיא בָאה -- 1994 ןיא -- ןערָאװעג

 ,"יּפָארװעי קינטסעיװ , ֿלַאנרושז םעד ןופ רעמונ םעד ןעמונעג |

 -ןיעלב םעד ןעגעוו ?עקיטרַא ןיימ ןענישרע זיא סע ןעכלעוו ןיא

 .ןעזעלעגרעביא םהיא בָאה ךיא .1884 ןופ ןיײּפמאק דנעלווילק

 יקסורפ ןיא סעיצנעדנָאּפסערָאק עניימ טכיילנרַאפ ןעמ ןעװ

 ןערָאװעג ןעבירשענ זיא רעכלעוו ,לעקיטרַא ןעזיד טימ "יערוועי

 .םירשטרָאפ ןעסיורנ ַא ןעמ טניפענ ,רעטעּפש רהֶאי ייווצ טימ

 ןעקנַאדעג יד ןוא ,רעניגיוב ןוא רעכייר ליפ ןיא ךַארּפש יד

 רעטשרע רעד רעטנוא .ננולקיווטנע רהעמ ףיוא ןָא ןעזייוו

 טנעקעג ךיוא טנייה ךיז ךיא טלָאװ ?עקיטרַא םעד ןופ טפלעה

 טרָאד טרעוו ןעטנעמונרַא עטנאסערעטניא טימ .ןעביירשרעטנוא

 ןופ ןעײטרַאּפ עשיטילַאּפ ייווצ יד ןעשיווצ זַא ,ןעזיווַאב

 טשינ ןענייז ייז ; דישרעטנואיּפיצנירּפ ןייק ָאטינ זיא אקירעמַא

 ןעבלעזמעד רעביא ןערירוקנָאק עכלעוו ,סעמריפ ייווצ יו רהעמ

 ,קנַאדעג רעד טקירדעגסיוא טרעוװ סע ."ססיטילאּפ , -- טפעשע

 ןיא רָאנ טהעטשַאב ייז ןעשיווצ הנימ-אקפנ עכילקריוו יד זִז

 סננורינער עלַא ןוא טכַאמ יד טָאה ײטרַאּפ ןייא סָאװ ,םעד

 .ןעמענוצ רהיא ייב סָאד ןעלעוו טלָאװ ערעדנַא יד ןוא ,ןעטמַא
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 ןעגנורדעגכרוד זיא לעקיטרַא םעד ןופ טפלעה עטייווצ יד
 ןופ ,םזימיטּפָא ןעשיטסילַאיצַאס םענעבירטרעביא םענעי םימ
 רעבָא .םויה-דע ךילטנענייא ךָאנ טדייל גנוגעװַאב רעזנוא ןעכלעוו
 עכלעוו ,גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַָאס עשביה ַא רימ ןעבָאה טנייה
 ,ןעגיז עגיטכיו ענינייא טאהעג ןעלהַאו יד ייב ןיוש םסָאה
 -ידנַאק ןייק וליפא ךָאנ ןעטסילַאיצַאס יד ןעבָאה ןַאד דנערהעוו

 לעקיטרַא םענעי ןיא ךיא גָאז ךָאד .טלעטשעגסױרַא טינ ןעטַאי
 דלַאב ןעלעוו ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק ייווצ יד זַא ,"תואיבנ,
 ןַא סלא ײטרַאּפ ס'רעלטָאב ףיוא ןֶא ןייוו ךיא ,ןהעגרעטנוא
 זַא ,גנוגייצרעביא יד סיוא קירד ןוא טכַאמ עשיטילָאּפ עטסנרע
 ןעייטראּפ עשיטַארקָאמעד ןוא עשינַאקילבוּפער יד ןעלעוו ןעכיג ןיא
 ,טערב-ךַאש רעשיטילָאּפ רעד ןופ ןערעוו ןעבירטראז

 רימ עניימ רעטרעוו ענעי ןעמוק ,טציא סָאד זעל ךיא ןעוו
 ,קעװַא ןענייז רהֶאי גיצרעפ ןוא עכילטע !שרעדניק ױזַא סיוא
 ךָאנ ןענייז ןעייטראּפ עשיטַארקָאמעד ןוא עשינַאקילבוּפער יד ןוא

 סעיצַאזינַאנרָא עשיטילַאּפ עניטכעמ ייוצ עניצנייא יד ץלַא

 ןַאד ךיא ןיב "סקיטילאּפ, רענַאקירעמַא טיס .אקירעמא ןיג
 ,ןעבעל ןעשיטילָאּפ םעד רעבָא .טנַאקַאב גיד'השקשינ ןעוועג ןיוש
 ץנַאג ןענַאטשרַאפ ךָאנ ךיא בָאה ,ןיימעגלַא ןיא ןעבעל םעד יונ

 ,גינייוו

 רעדורעג לעקיטש ַא טכַאמעג לעקיטרַא ןיימ טָאה סלפנעדעי
 ךימ טָאה ןעמ ןוא ,עינָאלָאק רעשיסור רעטנעגילעטניא רעד ןיא
 ,לַאנרושז ַאזַא ןיא רעביירש א ןייז ֹוצ דובכ ן'טימ טרילוטַארג

 ןעמוקַאב ךיא בָאה "יּפָארוװעי קינטסעיװ , עיצקַאדער רעד ןופ
 לעקיטרַא םעד רַאפ עמוס רעסיוועג ַא טימ ףירב ןעכילדניירפ ַא
 רעטייוו גנודַאלנייא ןַא ךיױױא ןוא ,(?יפיו טינ קנעדעג ךיא)
 ןוא ?עמיה ןעטעביז ן'פיוא ןעוועג ןיב ךיא .ןעטייבראוצטימ
 ךעלקיטש ןעדיינשסיוא ,סעמעהט ןענעכייצראפ ןעמונעג בָאה ךיא
 ערעטייוו עניימ ראפ ץלַא --- ןעציטָאנ ןעביירשראפ ,ןעגנוטייצ ןופ
 יחַא רעבָא בָאה ךיא ."יּפָארװװעי קינטסעיװ, ןיא ןעלקיטרַא
 ,טרעדנעעג ךיז ןעבָאה רענעלּפ עניימ .ןעבירשעג טינ רהעמ
 סָאװ רעטצעל רעד ןעווענ זיא לעקיטרַא דנעלווילק-ןיעלב רעי
 סערעטניא ןיימ .ךארּפש רעשיסור רעד ןיא ןעבירשעג בָאה ךיז
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 ,קיטסילַאנרושז רעשילגנע רעד ןיא ןערָאװעג ןעגיוצעגניײרַא זיז

 לעקיטרַא ןעטייווצ ַא וצ ןעבילקענוצ ךיז בָאה ךיא רעדייא ןוא

 "עגנֶא ךיא בָאה ,לאנרושז רעגרובסרעטעּפ ןעטמהירַאב םעד רַאֵז

 ."ןָאס קרָאי וינ; רעד ןיא ןעטייבראוצטימ ןעביוז

4 

 .ןָאטניוװס ןהַאשזד

 זיא ,לָאה-ןריױט ןיא ןעטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,עדער יד

 ַא -- "רעּפייּפ ס'ןָאטניװס ןהאשזד, ןיא ןערָאװעג טעטכירַאב

 ןערָאװעג ןעבעגעגסיורא זיא עכלעוו ,טפירשנעכָאװ עלאקידַאר

 ןעמָאנ ן'טימ טסיֿכַאנרושז רענַאקירעמַא ןעדנעצנעלג ַא ןופ

 טכירַאב רעד סָאװ ,רעטרעוו יד ןעשיוצ .ןָאטניװס ןהאשזד

 יד ןעװעג ןענייז גארטרָאפ ןיימ ןופ ןעבעגעגרעביא טָאה

 : עדנענלָאפ

 ַאקירעמַא ןיא ָאד ;דרעווש רעד טשרעה דנַאלסור ןיא,

 םינ רַאלָאד רעד טָאה ןעהעזסיוא ן'פיוא .רַאלָאד רעד טשרעה

 ."דרעווש רעד יו רעפרַאש רע זיא רעבָא ןתמא ןיא ; ףרַאש ןייק

 טָאה רע ןוא ,טריסערעטניארַאפ עזַארּפ יד טָאה ןע'נַאטניװס

 רהָאי א ןופ ןַאמ א ןעוועג זיא סָאד .םיּפִא ןייז ןיא ןעדאלעגנייַא ךימ

 ,רענהעש א ,רעכיוה ַא ,ןהעזסיוא ןעלופסקורדנייא ןא טימ ,גיצבעז

 ןעכלעוו ,ענסנעּפ א טימ ,רָאה ענרעבליז ענערָאשעגיץרוק טימ

 רע סָאװ םעד ךרוד ןעניוא יד ןופ ןעפרַאװרעטנורַא טנעלפ רַז

 טנעלפ םורַא עלייוו ַא ןיא .קנואוו ןעקרַאטש ַא ןעבענ טנעלפ

 ךייא וצ ןעדייר ,ןעניוא יד ףיוא ןָאטנָא רעדיוו רעזעלג יד רע

 ךייא ףיוא ןעקוק ;ךַארּפשסױא רעשידנעלטָאש רעטרַאה ַא טימ

 רעדיוו םעד טימ ןוא קנואוו ַא ןעבעג גנולצולּפ ןוא ,רעגיט ַא יו

 .ענסנעּפ םעד ןעפרַאװּפָארַא

 רע טגעלפ ןעזַארפ עגיטפערק רהעז ןוא עצרוק רהעז טימ

 רענייא ןעוועג זיא רע ,ױזַא ךיוא רע טָאה ןעבירשענ ןוא ,ןעדייר

 עגנַאל ַא .אקירעמַא ןיא ןעטסילַאנרושז עטסגידריווקרעמ יד ןופ

 קרָאי וינ,, רעד ןופ רָאטידע-גנישזדענעמ רעד ןעוועג רע זיא טייצ

 גנוטייצ רעטסעב רעד רַאפ טנעכערעג ןַאד ךיז טָאה עכלעוו ,"ןָאס
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 ,רָאטקַאדער טּפיױה ןוא תיבה-לעב רעטמהירַאב רהיא ,דנַאל ןיא
 .יורטוצ ןעטסערנ םעד טַאהעג םהיא וצ טָאה ,ַאנַאד סלרַאשט

 ןוא ,אנַאד יװ רעלַאקידַאר ךס א ןעװעג רעבָא זיא רע
 רע טָאה ,רַאלָאד טנעזיוט עכילטע ןעבילקעגנָא טָאה רע ןעוו
 .טַאלבנעכַאװ ענעגייא ןַא םעדנירגעג ןוא עלעטש ןייז ןעזָאלרַאפ
 ,אקירעמַא ןיא טפירש עשילגנע עגיצנייא יד ןעוועג ןַאד זיא סָאד
 -עטניא יד טגידייטרַאפ ןוא ןעטסילַאטיּפַאק טריקַאטַא טָאה סָאװ
 טעשטשילבעג טָאה יז ;רעטייברא עטריזינַאנרַא יד ןופ ןעסער
 רעטרעוו ס'ןָאטניװס .ןעציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא עדנעצנעלג טימ
 טָאה רע  .גיציו ןוא ןעזיּפש יװ ףרַאש ןעוועג ןענייז ןייֵלַא
 זיא רע .גנוטייצ ןייז ןעזעל ןעלעוו רעטייברא יד זַא ,טרַאװרע
 ןעבָארנַאב רעּפייַּפ םעד ןיא טָאה רע .טשיוטנע ןעוועג רעבָא
 .טרָאּפשענּפָא טָאה רע סָאװ ,טנעס ןערעי

 ןעועג רעבָא זיא רע .ןעוועג םינ רע זיא טסילַאיצַאס ןייק
 רע ןוא ,סַאלק רעטייברא םעד יירט תמא ,לַאקידַאר רעניטומ ַא
 | ,יירט ןעבילבעג םהיא זיא

 סָאנ ן'רעביא טהעג רע יו ,םהיא ךיא העז טציא יװ ױזַא
 עכלעוו ,יורפ רעטנענילעטניא רעטלַא רעכיוה ןייז טימ טמערַאעג
 .עקרָאטקָאד ַא ןעוועג זיא

 ,טסילַאיצָאס רענידנעטשלָאפ ןייק ןעוועג טינ זיא רע םגה
 טָאדידנַאק רהיא סלא טלעטשענ ךָאד יײטראּפ יד םהיא טָאה
 ,טירטס ןָאטגניװיר ןופ דנעגעג םעד ראפ ,רָאטַאנעסיטייטס ףיוא
 .ןעדיא ןופ ןוא ןעשטייד ןופ טניױאווַאב ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו

 טרַא ןייז ןופ לעּפמעס םעניילק ַא ןעבענ ָאד לעװ ךיא
 םַארגָארּפ יד רָאפ טזעל רע :עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןעדייר
 ףיוא ּפִא ךיז טלעטש רע ;ײטראּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ
 טכא יו רהעמ טינ ןעטייברא לָאז ןעמ ןזַא ,גנורעדָאפ רעד
 םָארַא טלַאפ סע ;גױא ן'טימ שטעװק א טיג רע .ןעדנוטש
 : םוקילבוּפ םוצ םורב ןעזייב ַא טיג רע ןוא ענסנעּפ ןייז

 ןַארַאפ זיא סע בוא ?ןעגענַאד סעּפע רעצימיא טָאה,
 לָאז ,גינייו וצ זיא ןעדנוטש טכַא זַא טניימ סָאװ ,רעכלעזַא
 וצ טנַאסערעטניא רימ ןיא סע .ןעמָאנ ןייז ןעסישוצ רימ רע
 ."זיא סָאד רעו ןעסיוו
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 טקנוּפ ןענייז ןעיורפ זַא ,גנורעלקרע ןַא רע טנעייל ןַאד

 "םיטש ןעבָאה ןעפרַאד ייז זַא ןוא רענעמ יו ןעשנעמ עכלעזא

 טלַאפ רעדיוו ,גיוא ןץ'טימ הערד ַא רע טיג רעטייו ןוא ;טכער

 : םוקילבוּפ םוצ יירשעג א רע טיג רעדיוו ןוא ,ענסנעּפ רעד ּפָארַא

 ,ןעגעגַאד זיא סָאװ ןַאמ א ןַארַאפ ןיא לָאה ןיא ָאד בוא,

 ."ףַארנָאטָאפ ןייז ןעקישוצ רימ רע לאז

 רֶאּפ ַא ןעבירשעג "רעּפייּפ ס'ןָאטניװס, ןיא בָאה ךיא

 ןיב ךיא .טינ רעבָא ךיא קנעדעג טלַאהניא רעייז .,ןעלקיטרַא

 גנַאל ,םיּפִא ןייז ןיא ןעסעזעגּפָא לָאמ רָאֹּפ ַא םהיא טיט

 ןייז טימ רעבָא .םזילַאיצַאס ןוא םזיכרַאנַא ןענעוו גידנעסעומש

 טכַאמעג רע טָאה םענייז ענסנעּפ םעד טימ ןוא ןעדייר טרָא

 טינ טושּפ בָאה ךיא זַא ,קורדנייא ןעקרַאטש ַאזַא רימ ףיוא

 .ןעטנעמוגרַא ענייז ןענעג ךיז ןעלעטש וצ טעיימסעג

5: 

 .ּפרַאש בָאקיישזד -- .ןעמרעדלָא לעדוב

 -יטילאּפ רענַאקירעמַא ןופ ןָאיצּפורָאק רעד ןעגעוו גידנעדייר

 רהָאי םעד ןיא זַא ,טקרעמַאב גידנעהעגייברַאפ ךיא בָאה ,סנעש

 ןעבלַאה ַא ראפ קרָאי וינ ןופ ןעמרעדלָא ווא דרָאב יד טָאה 4

 .ינאּפמָאק רַאק ַא וצ ייוודָארב ןעבעגעגּפָא רַאבַאכ רַאלָאד ןָאילימ

 ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןופרעד טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ ןעוו

 ןוא ןעטסערַא עלענָאיצַאסנעס ,ןעגנושרָאפסױא ןופ הרדס ַא

 .ןעסעצָארּפ

 ןיא סאו עטסניטכיו ןוא עטסגנע5 יד זיא יײװדָארב

 ןַא ןעבענעגסױרַא ןעבָאה ןעמרעדלָא עטּפורָאק יד ןוא ,קרָאי וינ

 ןענייז רעהירפ .רהיא רעביא ןיַאל-רַאק ַא ןעיוב וצ שינבילרע

 ןהעג ןענעלפ סע .ןעגנַאנעג טינ סרַאק ןייק ייוודַארב ףיוא

 טצוּפַאב סעטערַאק עסייוו ענהעש עסיורנ טימ דרעפ---ןעסוובינמָא

 ןעגירק וצ טיירטעג ןעבָאה סעינַאּפמָאק ענעדישרַאפ .דלָאנ טימ

 ַאוַא רַאפ .סרַאק ראפ ןעסלער ןענייל וצ ןעטרָאד עיסעצנָאק ַא

 ,ןענָאילימ עליפ ןעמוקַאב טנעקעג טרָאטש יד טלָאװ עיסעצנָאק
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 ןעדימשרַאפ טלָאװעג טינ טירטס עגיטכיוו יד טָאה יז רעבָא

 .ןעסלער טימ

 טָאה עינַאּפמָאק עסיוועג ַא זַא ,טעדלעמענ טרעוו גנולצולּפ

 טנעריזערּפ רעד .טסיזמוא רָאנ ןוא ,ןעמוקַאב שינביולרע ַאזַא

 ןעמָאנ ן'טימ רענייא ןעװעג ןיא  עינַאּפמָאק רעד ןופ

 .ּפרַאש בָאקיישזד

 ףךיילנ טָאה ןעמ .סעיינ עדנעשַאררעביא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 ןעבָאה ןעננוטייצ יד .רַאבַאכ טקעטש ָאד זַא ןייז דשוח ןעמונעג

 טקירטסיד רעד ןוא ,שער ַא ןערָאװעג זיא סע .ןעמונעגפיוא סָאד

 .גנוכוזרעטנוא ןַא ןעכאמ וצ ןעוועג ןעננואווצעג זיא ינריױטַא

 -רעטנוא טָאה ּפרַאש בָאקיישזד זַא ,טנייצענסױרדַא ךיז טָאה סע

 ווִא דראָאב רעד ןופ רעדילגטימ גיצנַאװצ ןוא עכאלטע טפיוקעג

 טםרעװו זיא עיסעצנָאק יד) ןָאילימ ןעבלַאה ַא רַאפ ןעמרעדלָא
 ןעמ טָאה ןעמרעדלָא יד ןופ עליפ ,(ןָאילימ ניצנאווצ ןעוועג

 "נניס ןיא שינגנעפענ .וצ טלייטרוארַאפ ןוא טּפשמעג ,טריטסערַא

 ןופ עטכישענ רעד ןיא ןענייז ןעסעצַארפ עלא יד .גניס

 לעדוב יד ןופ סלעיירט יד סלא טנַאקַאב סקיטילאּפ רענַאקירעמַא

 .(ןעמרעדלא-ראבאכ) ןעמרעדלָא

 ןיא טקירטסיד ןעטרעפ ןעשידיא םעד ןופ ןעמרעדלָא רעד

 עטיירב טימ ןַאמ רעניסקיווענילעטימ ַא--סלעיש םָאט ןעוועג ןַאד

 ןעכיוה א ןיא רעמיא ,םינּפ ןעטנענילעטניא-טינ ַא טימ ,סעציילּפ

 ןעטלאהעג טָאה רע .סּפינש ןעסייוו ַא טימ רעמיא ןוא שולעּפַאק

 ,טירטס ןָאטנילק ןֹוא ייוודָארב טסיא ןופ רענרָאק ן'פיוא ןולַאס ַא

 רע טָאה ?ייטרוא ןַא ןופ .ןערָאװעג דעטיידניא ךיוא ןזיא רע

 םהיא נעלפ ךיא ןעו לָאמ סעדעי .טיײרדעגסױרַא רעבָא ךיז

 ,רעטעּפש רהָאי ניצנאוצ טיס ןליפַא ,סָאנ ןפיוא ןענעגענַאב
 ןופ סעצָארּפ ןעלענַאיצַאסנעס םעד ןָא ןענָאמרעד ךיז ךיא נעלפ

 .ןעמרעדלא ?לערוב יד

 ,סלעיירט-?עדוב יד ןופ ןעטסערג םעד טניואווענייב בָאה ךיא

 ןָאלדָאל יד טכוזַאב ךיא בָאה רעטרָאּפער סלַא טשרמולכ ןוא

 ךיא .ּפרַאש בָאקיישזד ןעסעזעג זיא סע ואוו ,?יישזד טירטס

 ,רעטלַא ןַא -- ףיוה ן'רעביא נידנעדיצַאּפש ןהעזעג םהיא בָאה

 .םינּפ ןעטרעמואראפ ַא טימ ,רעקיד ַא

5 
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 יד ןוא סעקינלָאהײנַאמַאט ןעוװעג ןענייז ןעמרעדלֶא יד

 ןעגעוו ףירנַאב םענײמעגלַא םעד טניטעטשַאב טָאה עטכישעג

 ןופ םיתב-ילעב ,רעמעניראבַאכ ןופ טסענ ַא סלַא ינַאמַאט

 יילרעלַא ןופ םיפתוש ןוא םירבח ,רעזייה ענידנעטשנַאנוא

 ?עדוב יד טימ השעמ יד .רעכערברַאפ ןוא ןעפרואוופיוא

 םעד טימ עטכישעג רעד ןָא טרעניארע ןעמעלַא טָאה ןעמרעדלָא

 ,18/1 ןופ (עדנַאב ןייז ןוא רערהיפ ינַאמַאט ַא) "גניר-דיווט,
 .גָאט ןעדעי טרעהענ ןעמ טָאה "נניר-דיווט , קורדסיוא םעד ןוא

 טנַאקַאב ןיב ךיא ןעכלעוו ךרוד ,לעכיב ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה

 .לעדניוש-דיוט םעד ןופ ןעטייהלעצנייא עלַא טימ ןערָאװעג

 ןוא ,לָאהײנַאמַאט ןופ 'סָאב. רעד ןעוועג 1871 ןיא זיא דיווט

 קרָאי וינ ןופ רעהעטשרָאפ יד ןעבָאה טפאשרערהיפ ןייז רעטנוא

 .ןענָאילימ עליפ ףיוא טדָאטש יד טע'בננ'אב עטמאעב ערהיא ןוא

 -יטנואק יד טציא ךָאנ טהעטש לָאה יטיס םעד ןענעל

 ןופ ןעטכירעג ערעכעה יד ךיז ןעניפעג סע ואוו ,זיוה טרוָאק

 יד טָאה ןיילַא זיה םעד ןופ ננואיוב רעד ייב .קרָאי וינ

 ,"סמייט, רעקרָאי וינ יד .ןָאילימ טכא טע'בננ'עג עדנַאב

 יד טָאה ,ננוטייצ רענַאקילבוּפער א ןעוװעג ןַאד זיא עכלעוו

 ןופ עכילטע זַא ,ןעװעג זיא ףוס רעד ןוא טקעדענפיוא הבנג

 טקישרַאפ ןענייז ,טנעכערעגניירא דיווט סָאב רעד ,עדנַאב רעד

 .ןעברָאטשעג זיא דיווט ואוו ,גניס-נניס ןיא ןערָאװעג

 ןופ טכַאמ רעד טָאה עיצאסנעס יד זַא ,זיא נידריווקרעמ

 עטסקענ יד ייב רהָאי ןייא ףיוא רָאנ טדאשעג לָאה ינַאמַאט

 -טדָאטש יד טאהעג רעדיוו ןוא ,טגיזעג רעדיוו יז טָאה ןעלהַאװ

 .טנעה ערהיא ןיא תורצוא

6 

 .ןַָאטניה לענריוק --- .שילגנע ףיוא ןעגניטימ עשיטסילַאיצַאס
 .עבָארּפ עטשרע עגירעיורט ןיימ --

 ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאו ,ןערהַאי עטשרע יד ןיא

 ןעגניטימ עשיטסילַאיצָאס ןעמוקעגרָאפ ןיוש ןענייז ,ַאקירעמַא

 ,טנעוװַא גאטנוז ןעדעי ןעדניפטַאטש ןעגעלפ ייז .שילננע ףיוא
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 -סננלמַאזרַאפ רעד ןיא טשרעוצ .ןעכוזַאב ייז געלפ ךיא ןוא

 ךָאנרעד ;ירעוַאב רעד ןעבעל טירטס םורב ףיוא ןעווענ ץַאלּפ

 ןעמוק געלפ ךיא ,דנענענ ןעבלעז םעד ןיא ירעוַאב רעד ףיוא
 .ניסעמלעגער

 .ןעגניטימ עשיטסילַאיצַאס ןעוועג ןענייז ייז זַא ,גָאז ךיא

 -לייט רָאנ ןעכיורבעג טנעקענ ןעמָאנ םעד ןעמ טָאה ן'תמא ןיא

 "עג ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןענופענ ןעטרָאד טָאה רהיא ,זייוו

 "היפ יד ןיא ןעכאז עסיוועג ןערימרָאפער ףראד ןעמ זא ,טביולג

 ,םוטנעגייא-דנַאל ןופ םעטסיס רעד ןיא ,טפַאשלעזענ רעד ןופ ןעננור

 ןעבָאה ענינייא ,םעטסיס-?האוו רעד ןיא ,םעטסיס-טלעג רעד ןיא

 ערעדנא ןופ ערעדנַא ;ןעיורפ רַאפ טכער-?האו ןופ ןעטלַאהעג

 -שרַאפ ןופ סרעמרָאפער .עיצוטיטסנָאק רעד ןיא ןעננורעדנע

 גָאטנוז ןעדעי ןעמוקנעמַאוצ ךיז ןענעלפ ןעגנוריטַאש ענעד

 עכלעוו ,עעדיא עלעיצעּפס יד ןע'נשרד טגעלפ רעדעי ןוא ,טנעווָא

 ןעטסילַאיצַאס ע'תמא .עטסניטכיוו יד ראפ ןעטלַאהעג טָאה רע

 ןעוועג עלַא ןענייז ייז ןוא ,גינייוו רהעז ןעווענ ןעטרָאד ןענייז

 ןערעוש א טימ שילגנע טדערענ ןעבָאה ןוא ,,ןעשטייד

 רעד ןיא סעלא ןענעװ ןעמ טָאה טריטאבעד .טנעצקא ןעשטייד
 עשיטסילַאיצַאס טלַאה ןעמ זַא ,סָאד טָאה ןעסייהענ רעבָא ,טלעוו

 ךיז ןענעלפ "סקנערק , ענערישראפ .ןעטַאבעד ןוא סרושטקעל

 טימ רענעמ ןתעזעג ןעטרָאד טָאה רהיא .ןעביילקנעמאזוצ ןעטרָאד

 ןעוועג ןַאד ןענייז עדייב) רָאה עצרוק טימ ןעיורפ ןוא רָאה עגנַאל

 טַאהענ טָאה סָאװ ,רעדעי .,(אקירעמַא ןיא טייחנעטלעז עסיורג ַא

 זיא סָאװ רעדעי ,טלעוו יד ןעכַאמוצרעכיא יװ ןַאלּפ ַא סעּפע

 טנעלפ ,קיטילָאּפ רענַאקירעמַא רעד טימ ןעדירפוצנוא ןעוועג

 טינ ןיילא ןעבָאה ענינייא .ץרַאה ןייז ןעסינסיוא ןעמוק ןיהַא

 ןעדייר טלָאװענג םתס ןעבָאה ייז .ןעליוו ייֵז סָאװ טסואוועג

 ,/םוילַאיצַאס , ןעסייהענ טָאה ץלַא סָאד ןוא ,םלוע ןַא ראפ

 ןיא -- ןעוװענ טינ לָאמנייק ןעטרָאד ןיא םלוע רעסיורנ ןייק

 .ןעשנעמ טרעדנוה יירד-ייוצ ַא ייב ?כה ךס

 ןייז ןע'נשרד'ּפֶא ךיז טנעלפ רערושטקעל רעטריסנָאנַא רעד

 ןוא ,שילננע םענעפילשענ ,םענהעש א ןיא ךילנהעווענ --- השרד

 םֹוצ ןעביירשרַאפ ךיז עדנעזעװנַא יד ןופ עכילטע ןענעלפ ןַאד
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 -סגנילביל ןייַז ןעגעוו ןעדייר טנעלפ טנַאטַאבעד רעדעי .,טרָאװ

 וצ תוכייש ַא טַאהעג ןעבָאה ןעטַאבעד יד ןעװ ןעטלעז .,ןינע

 .רושטקעל רעד

 ןיא ןיב ךיא ןעװו ,ןעגנולמאזרַאפ עזיד ןופ רענייא ףיוא

 ןעטלַאהעג ךיא בָאה ,רהָאי ַא יװ רענינייוו ןעוענּפָא אקירעמַא

 ןעזיװעגסױרַא בָאה ךיא ןוא ,שילננע ןיא ערער עטשרע ןיימ

 ךיא סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רענייק .,שילגנע יו טומ רהעמ

 רעבָא בָאה ךיא ;ןעגָאז וצ סָאװ סעּפע טַאהעג בָאה ךיא ,דייר

 טכער ןייק בָאה ךיא  .גינייוו וצ טנעקעג ךַארּפש עשילגנע יד

 ןליפַא .גניטימ ַאזַא ףיוא טרָאװ סָאד ןעמענ וצ טַאהעג טינ

 טאװירּפ ַא ןערהיפ גיד'השקשינ טנעקעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו

 םייצ עטשרע יד עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ךיא געלפ ,ךערּפשעג

 -- רערעהוצ עניימ ןוא ,ןעטייקנירעוש עסיורנ ןעבָאה ךיוא

 ןוא דלודעג ליפ רעבָא ןעבָאה רענַאקירעמַא יד .ערעסערג ךָאנ

 ןייז ןיא טקױּפעג טָאה רעדעי :םעד ץוח ַא .טייקכילפעה

 םעד טימ טריסערעטניא גינייוו ךיז ןעבָאה ערעדנַא יד ןוא קיױּפ

 טָאה סע ןעוו ,טגיילעגוצ ייז ןעבָאה סָאװ טנייה .טגָאז רע סָאװ

 -"רעגנוי רעשידיא-שיסור רערַאד ,רעסַאלב ַא טלעטשעגקעוװַא ךיז

 ייז טָאה רעכלעוו ,שילגנע טרָאס ַאזַא ייז רַאפ טדערעג ןוא ןַאמ

 ? שיקרעט יװ ןעגנולקעג

 רָאנ טינ טנאסערעטניא ןעװעג ץַאלּפ רעד זיא רימ רַאֿפ

 טרעה ןעמ ואוו ןוא ןעריטַאבעד ןָאק ןעמ ואוו ,טרָא ןַא סלַא

 וצ ףױא להוקס ַא סלַא ךיוא רָאנ ,ןעננוניימ ענעדישרַאפ

 יד טָאה זייווכעלסיב ,זייווכעלסיב רעבָא .שילגנע ןעריציטקַארּפ

 ןיב ךיא ןוא ,רעטַאלג ןהענ ןעמונעג רימ ייב ךַארּפש עשילגנע

 -לײטנַא עטסגיטכיוו יד ןופ רענייא סּלַא ןערָאװעג טנעקרענַא

 ןעוועג דבכמ רימ ןעמ טָאה ךילדנע זיב ,ןעטַאבעד יד ןיא רעמענ

 ,1889 ןיא ןעוועג זיא סָאד .רושטקעל רעצנַאג א טימ

 סָאװ ,דיא רעשיסור רעגיצנייא רעד ןעוועג ךיא ןיב טשרעוצ

 ןעזייוַאב ןעמונעגנ ךיז ןעבָאה רעטעּפש  .ןיהַא ןעמוק טגעלפ

 .גינייוו רהעז רעבָא ,ךיוא ערעדנַא
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 "ורעמא עכילטע טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ןעטרָאד ןיב ךיא

 .ןערָאװעג טעדניירפַאב רַאנָאז ייז ןופ רַאֹּפ ַא טימ ,רענַאק

 ןיא .,דנאלננע ןופ רענערָאבעג א ןעוועגנ זיא ייז ןופ רענייא

 ךָאנ טָאה רע רעבָא ,גנַאל טניואוועג ןיוש רע טָאה אקירעמַא

 טנעלפ "ה, רעד ןוא ,טנעצקַא ןעשילגנע םעד טימ טדערעג ץלַא

 רעד ןיא ןעמונעג ?ייטנַא טָאה רע .ןעלעפ טפָא םהיא ייב

 סיױרַא ןיא ןוא ןופצ ןוא םורד ןעשיווצ המחלמ רענאקירעמַא

 זיא ןעמָאנ ןייז .(קינװָאקלָאּפ) "לענריוק, לוטיט םעד טימ

 לענריוק ןעפור םהיא ןענעלפ ריס .ןָאטניה דרַאשטיר ןעוועג

 העז טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ ןַאמ א ןעוועג זיא סָאד .,ןָאטניה

 טָאה רע  .דרָאב רעננַאל רעטכירעג ַא טימ ןוא רָאה עגנַאל

 רַאפ טרעלקרע ךיז טָאה רע .ךַאיּפש עניסילפ ,עכייר ַא טַאהעג

 ;ןענַאטשרַאפ םזילַאיצָאס םעד טָאה רע רעדייא טסילַאיצַאס ַא

 רקעמ עירָאעט רעשיטסיסקרַאמ רעד טימ רע זיא -עטעּפש רעבָא

 יד טאהענ ביל טָאה רע ,ןערָאװעג טנַאקַאב רענינייוו רעדָא

 .ננַאל וצ ןעדייר טגעלפ ןוא עמרָאפטַאלּפ

 טרושטקעלעג ןעטרָאד ןָאטניװס ןהאשזד טָאה לָאס רֶאַּפ א

 .טקאּפעג ןעוועג לָאה רעד זיא ןַאד ןוא

 -קעוא ךיז ןעטאבעד יד ןופ ףױלרַאפ ןיא טָאה לָאמנייא

 ןעמורפ ןעטרעיורטרַאפ ַא טימ יורפ רענאקירעמא ןַא טלעטשענ

 ןעמ זַא .ענַארפ-דלעג יד ןעוויעגנ זיא ןינע-סננילביל רהיא ,םינּפ

 -- ,רלעג רהעמ ןעבָאה עלַא ןעטלָאװ ,דלענ רהעמ ןעדימש טלָאװ

 רענייק ; ךילקילג ןייז ןַאד ןעטלָאװ עלַא -- ,ט'נשרד'עג יז טָאה

 יו ,טייקטרעיורטרַאפ רהיא קנעדענ ךיא  .םיִרֶא ןייז טינ טלָאװ

 יֹזַא ךיז טסיג סע ?ןענייוש סָאד רימ ןעלעוה :טיירש יז

 רימ ןוא ,טיונ אזא ,טייקמירא אזא !טולב ןוא ןערערט ?יפ

 ןערעדָאפ ריִמָאל ;ןָאטננישַאו ןיא ןהעג ריִמָאל ! טינרָאג ןעוט

 "! ךלעג רהעמ ןעכַאמ לָאז ןעמ זַא

 טנעווַא םענעי זיא סָאװ ,רושטקעל רעד ןופ אמעהט רעד וצ

 .תוכייש לעקערב ןייק טאהעג טינ סָאד טָאה ,ןערָאװעג ןעטלַאהעג

 רעד ןיא בָאה ךיא .רענדער רעטסקענ רעד ןעווענ ןיב ךיא

 -רע ךיא בָאה ,שימייה ץנאנ טלהיפענ ןיוש ךיז ךַארּפש רעשילננע
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 סָאד טעװ ,דלעג רהעמ ןעכאמ טעװ ןעמ ביוא זא ,סנעטשרע ,טרעלק

 םינ ןעמ ןָאק דלעג זַא ,סנעטייוװצ ןוא ;ןעפלעה טינ ךיוא

 ןעכָארברעטנוא ךימ טָאה יורפ ענעי .ליװ ןעמ ליפיוו ןעכַאמ

 ץרַאה ןייק בָאה ךיא זַא ,ןייועג ַא טימ טעמב ,יירשעג ַא טימ

 .סיוא טהעטש טייהשנעמ יד סָאו ,םירוסי יד וצ טינ

 טָאה רעכלעװ ,רענַאקירעמא ןַא טדערעג טָאה רימ ךָאנ

 .רעגיטש רעדנַא ןַא ףױא טכַארבעגסױרַא קנאדענ ןיימ

 סאוו םיוק .ןעכָארברעטנוא ךיוא םהיא טָאה ?יורפ-דלענ , יד

 ,שטייד א ,רענרער ַא ךָאנ טגיהורַאב רהיא טָאה ןעמ

 טעװ ,דלעג רהעמ ןייז טעװ סע ןעוו זַא ,טרעלקרע רהיא טָאה

 זַא ,סדלוג יד וצ ,סטליברעדנַאװ יד וצ ןעלַאפניירַא ץלַא סָאד

 ןַאד .טסוּפ ןייז ץלַא סטעקאּפ יד ןעלעו רעטײברַא יד ייב

 ןעפלעה רימ יו ןעשנעמ עכלעזַא זַא ,ןעירשוצ יורפ יד ךיז טָאה

 .סדלונ יד טימ סטליברעדנַאוו יד

 "עדיילקעג-ןהעש א טָאה ןעגנולמאזראפ עזיד ןופ רענייא ףיוא

 רענהעש א טימ ןוא ןערעינאמ ענהעש טימ ,רענאקירעמא רעט

 ,םזילאיצַאס םעד ןענעג רושטקעל א ןעטלַאהעג ,ךארּפש רעשילגנע

 ענינייא ןוא .םהיא ןעגעג טנַאטַאבעד טּפיױה רעד ןעוועג ןיב ךיא

 ךיוא רימ ןעבָאה ,טרידָאלּפא םהיא ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ

 .טרידָאלּפא

 ןעטלַאהענּפָא ןענייז ןעטאבעד ןוא סרושטקעל עניזָאד יד

 עשידיא עניטנייה יד ,טנענעג רעד לייוו ,ירעוַאב רעד ףיוא ןערָאװעג

 -אקירעמַא ,עשירייא טימ טצעזַאב ןעוועג ןאד זיא ,דייס טסיא

 ןיא .שילגנע ןענַאטשראפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעשטייד טימ ןוא רענ

 ןעטלַאהּפֶא ןעטסילַאיצַאס רענאקירעמַא ןענעלפ ןעטייצ ערעטעּפש

 ,ןוַאטיּפַא רעטייוו ךס ַא ןענניטימ ערעייז



 .לעטיּפאק רעטכַא

 רעטייברא רעשידיא רעד ןיא סעבָארּפ עטשרע
 .גנונעװַאב

1 

 גנולמאזראפ עטסערג -- .ןאינוי רעדיינש רעד ןופ גנַאפנָא
 עשידיא עטשרע יד -- .ןערהָאי עטשרע יד ןיא

 .רערהיפ רעטייברא

 וצ ןערָאװעג טכַאמענ ןענייז סָאװ ,סעבָארּפ עטשרע יד

 ייז ױזַא יו ןוא ןעמעוו ןופ ,ןעוו -- ןָאינוי רעדיינש א ןעדנירגנ

 ,ןןעלעטשוצטסעפ טכייל טינ זיא --- ןערָאװעג טכאמעג ןענייז

 רעד ןופ עטכישעג, ןייז ןיא םעד ןענעוו טלייצרעד ןיגרוב ץרעה

 ,טפנוקסיוא ןופ דנורג םעד ףיוא ,"גנונעווַאב רעטייברא רעשידיא

 ןופ בור סָאד רעבָא .הימ ?יפ טימ טלעמאזעג טָאה רע סָאװ

 ,ןעמונעג ?יײטנַא ןעגנונעוַאב ענעי ןיא ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ יד

 טָאה ןעמ רעדָא ,טיוט ןעװעג ןיוש טייצ ס'ןינרוב ןיא ןענייז

 ענייז .ןעכַאזרוא ערעדנַא בילוצ ןעכיירגרעד טנעקעג טינ ייז

 רעמיא טינ רעבירעד ןענייז ןערהָאי ענעי ןענעוו ךעלטיּפַאק

 ןעטלאהטנע ןיימענלַא ןיא םנה ,ןעטייקכילטקניּפנונא ןופ יירפ

 .לאירעטַאמ ןערַאבצַאש ַא ייז

 ןינע םעד ןענעװ קנעדעג ךיא סָאװ רעניא ָאד ביג ךיא

 עכלעוו ןיא ,ןעכַאז ןענעוו -- ןעננורהאפרע ענענייא עניימ ןופ

 בָאה ךיא עכלעוו רעדָא ,ןעמונעג ?יײטנַא ךילנעזרעּפ בָאה ךיא

 ,טעטכַאבָאעב

 ןופ רָאלפ ּפַאט ן'פיוא ןיא ,1884 ,רופכ-םוי יאצומ
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 גנודנירג רעד ןיא ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןעדיא עשיליוּפ ןוא עשיסור ןופ

 ףױא ,גניטימ רעד רערעלקפיוא ןוא רענדער סלַא טגיליײטַאב

 זיא רע .רעניילק ַא רהעז ןעוועג זיא ןהעשעג ןיא סָאד ןעכלעוו

 ןעכיג ןיא ןיא םע ןעבלעוו ףיוא ,ןייטש-רנורג רעד ןעוועג רעבָא

 .רעדילגטימ דנעזיוט עכילטע ןופ עיצאזינַאנרַא ןִֵא ןעסקאוועגסיוא

 ןעבָאה קרָאי וינ ןופ ןעדיא עשילוּפ-סיורג ןוא עשירַאגנוא

 ;רעהירפ רהָאֹי ַא טימ ןָאיני רעדיינש ַא ןעדנירג טפורּפעג

 ןענייז רעדיינש ערעייז .ןערָאװעג טינרָאנ ןיא ןופרעד רעבָא

 ,ריירט םעד ןופ טייברא רערעסעב רעד ייב טניטפעשַאב ןעוועג

 יו ױזַא ,סרָאטקַארטנַאק ייב ןוא רעּפעש עניילק ןיא ךיוא םגה

 ןוא רעּפעש יד ,רעדיילק ערעגיליב יד ייב טייברַאעג טָאה ןעמ

 ןענופעג ךיז ןעבָאה רעטייברא ערעסעב עזיד ןופ ןעגנוניואוו

 ןעשידיא-שיסור םעד ןופ רעטנעצ םעד ןופ קָאלב ףלעווצ ,ןהעצ ַא

 .לַאטרַאװק רענַאיצילַאנ רעד זיא טנייה ואוו ,ןעטרָאד ,?אטראווק

 רעסיורג רעד ןופ ןערָאװעג ןָאטעג ןיא טייברא ערעגיליב יד

 ןעבָאה ייז ןוא ,רעריינש עשיריא עשיווטיל ןוא עשיליוּפ עקַאמ

 .דנעגעג ןעשידיא-שיסור םעד ןיא טייבראעג ןוא טניואוועג

 טייצ עגנַאל ַא ןענייז רעטייברא-רעדיינש יילרעייווצ יד

 "עג ןיוש ןיא סע ןעװ ,רעטעּפש ןוא ,טרעדנוזענּפָא ןעבילבענ

 עשביה ַא ייז ןענייז ,ןָאינוי-רעדיינש עסיורג ַא ןערָאװעג טעדנירג

 -ַאגרָא ערעדנוזַאב ייוװצ ןיא טליײטעגרעדנַאנַאפ ןעוועג טייצ

 .סעיצַאזינ

 ןעסקַאװעגסױרַא זיא גניטימ רעגיד'רוּפכ-םוי יאצומ רעד

 ןעשידיא ַא טימ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ךערּפשעג ַא ןופ

 ןופ ןַאמ רענידרענייב ,רעכיוה ַא ,ןעלױּפ-סיױרג ןופ רעסערּפ

 עשיױענַאּפַאי םימ ןוא סעציילּפ עטיירב טימ ,גיצרעפ רהָאי ַא

 םנה ,ןעמָאנ ןייז טינ ךיא קנעדעג רעדייל .ןעניוא עצראווש

 ףיולרַאפ ןיא ןוא ןָאינוי רעד ןיא גיטעט ןעועג גנַאל ןיא רע

 "ראפ ףיױא ןעפערט טּפָא ךיז רימ ןענעלפ ןערהָאי עליפ ןופ

 .ןעננולמאז

 ןעמוקעגרָאפ זיא םהיא טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןיימ

 רע זַא ,טגָאזעג ןוא טלעטשענּפָא ךיס טָאה רע .סַאנ ן'פיוא
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 ךיז ןעבָאה ריס .סעדער עשיטסילַאיצַאס עניימ טרעהעג טָאה

 רימ ראפ טָאה רע ןוא ךיירט-רעדיינש םעד ןעגעוו טדערוצ

 ןהעטשוצסיוא ןעבָאה רעטייברא יד סָאװ ,תורצ יד טרעדלישעג

 ןעבָאה ריס .ספאש-טעווס ערעייז ןיא סרָאטקארטנָאק יד ןופ

 יד ןופ ןָאינוי ַא ןעדנירג ןענעו ענַארפ רעד וצ טדעררעד ךיז

 ףליה ןיימ טניילענרָאמ בָאה ךיא .ביֹוהְנֶא ןַא סלַא ,סרעסערּפ

 -שאר ברע ןעוועג ןַאד זיא סע .,סערדַא ןיימ ןעבעגעג םהיא ןוא

 יד רעביא ןיב ןעטרַאװ וצ טכַאמענּפָא ןעבָאה רימ ןוא הנשה

 נעי ןיא ןענייז רעדיינש עשידיא יד םיִרָאוו ; םיארונ-םימי

 עליפ ,ןעדיא עשידָאמ-טלַא ,עזעינילער ןעווענ סנעטסיימ ןערהָאי

 .תֹואּפ ןוא דרעב טימ ייז ןופ

 עכילטע טימ טדערענפיונוצ ךָאנרעד ךיז טָאה רעסערּפ רעד

 ןענייז הליענ ךָאנ ןעדנוטש רָאּפ א .רעטייבראטימ ענייז ןופ
 ןַא ןענַאטשעג זיא לָאז םעד ןיא .ןעמוקעגנעמַאזוצ ָאזלַא ךיז רימ
 גָאט ןעצנַאג םעד טָאה ןעמ ןעכלעוו ייב ,דומע ןַא ןוא שדוקדןורָא

 .טנעװַאדעג

 זיא גנולמַאזרַאֿפ עניילק יד ואוו ,ייוודארב טסיא 8

 ןיא ןוא ,סלָאה-נניטימ ןופ זיוה א ןעוועג ןיא ,ןעמוקעגרָאפ

 עטסרהעמ יד ןערעוװו ןעטלאהעג ןעטרָאד ןעגעלפ ןערהָאי ענעי

 יו רעבָא .סרושטקעל ןוא סעדער עשיטסילַאיצַאס ערעזנוא ןופ

 ,ֿפַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןופ ןעלַאזדץנַאט ןוא סלָאה גניטימ עלַא

 ןיא ןערָאװעג טלעדנאווראפ םיארונםימי יד ףיוא ייז ןענייז

 .ןעלהוש

 ךיא קנעדענ גנלמאזראפ רעד ןופ ןעטייהלעצנייא ןייק

 טָאה רעסערּפ רערַאד ,רעכיוה רעד יוװ רָאנ קנעדענ ךיא  .טינ

 ןוא ,טדערעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא יו ; טלעטשענרָאפ ךימ

 ,סרעבמעמ עטשרע יד ןעבירשראפ ןעמ טָאה ךָאנרעד יו

 עכלעוו ,ןענניטימ רעדיינש יד ןופ רֶאֹּפ ַא ךיוא קנעדעג ךיא

 ןיא ןאינו יד ןעוו ,רעטעּפש ?לעסיבַא טריסעדדַא בָאה ךיא
 רעכלעוו ףיוא ,גנולמאזראפ עטסערג יד .טריזינַאגרָא ןעוועג ןיוש

 טָאה ,רענדער טפיױה סלַא ןעמונענ ?ײטנַא ןַאד בָאה ךיא
 רעד ףיֹוא ,סמור ילבמעסַא אאידרָאקנָאק ןיא ןענופענטַאטש
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 טָאה רעטעּפש) טירטס רעטייווצ רעד ןעבעל ,וינעוע רעטשרע

 -רַאפ עזיד .(סמור ילבמעסַא וויסערגָארּפ ןעפורעג ץַאלּפ םעד ןעמ

 .טייקכילטייד רעגידנעטשלָאפ טימ ךיא קנערעג גנולמאז

 .טקַאּפעג ןעוועג זיא רע ןוא רעסיורג א ןעוועג זיא לָאה רעד

 ייװצ רעביא ןענופעג ךילנײשרַאװ ןעטרָאד ךיז ןעבָאה סע

 גנולמַאזרַאפ עטסערג יד ןעוועג ןַאד זיא סָאד .ןעשנעמ טנעזיוט

 ןענופעגטַאטש זיא סע ןעוו טָאה עכלעוו ,רעטייברא עשידיא ןופ

 .(טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ךיוא ךילניישראוו ןוא) אקירעמא ןיא

 טינ לָאמנייק רעהירפ ךָאנ ךיא בָאה םלוע ןעסיורג אזַא וצ

 ,טרערעגנ

 "םנעזיוט ייווצ יד סָאװ ,קורדנייַא ןעקרַאטש םעד קנעדעג ךיא

 ירָאפ ךימ טָאה ןעמ .טכַאמעג רימ ףיוא טָאה עסַאמ עגיּפעק

 ךיא ןעו .ןערידָאלּפַא ןעמונעג טָאה םלוע רעד ןוא ,טלעטשעג

 ,רע'םינּפ עכילשנעמ טימ םי ןעויד ראפ טלעטשעג ךיז בָאה

 .רעטלעמוטוצ א יוװ ןעוועג טונימ א ךיא ןיב

 -פיוא רעטספיט רעד טימ ןעראוועג טרעהעגכיוא זיא עדער ןיימ

 -הַאנסיוא רעד טימ .גנורעטסייגַאב ןוא טייקגירעגיינ ,טײקמַאזקרעמ

 עשיסור ערעדנַא רֶאַּפ ַא ןוא (יקסוועיַארמַאש) ן'יקסוועיַאד ןופ עמ

 זיא ,גניטיס ןעזיד ףיוא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןעטסילַאיצַאס

 ןייק ןעװעג טינ אמתסמ רערעהוצ טנעזיוט ייווצ יד ןעשיווצ

 זיא סע  .דייר עכלעזַא טרעהעג רעהירפ טָאה סָאװ ,רענייא

 טימ טלעקָאשענוצ ןעבָאה ייז .סעיינ עסיורג ַא ןעוועג ייז רַאפ

 גָאז ךיא סָאװ זַא ,ןערעדנַא םוצ רענייא ןעקנואוועג ,ּפעק יד

 טכַאלעג גיררענוד ןוא ,ָאװַארב טשטַאּפעג ,"דלָאג יו גיטכיר, זיא

 .טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ,גנוקרעמַאב רעגיסַאּפש רעדעי ןופ

 -עמַא ןַא ןעװעג זיא גניטימ םעד ןופ רעדנעציזרָאפ רעד

 ןופ ןַאמ ַא ,ָאריּפַאש ןעמָאנ ן'טימ דיא רעשיליוּפ רעטריזינַאקיר

 ַא ףיוא רעטמיילענ ַא לעסיבַא ,גיסיירד ןוא עכילטע רהָאֹי ַא

 ,סנעשיטילָאּפ ינַאמַאט טימ טשימעגברוד ןעוועג זיא רע  .סופ

 ןָאינוי רעד ןופ רערהיפ ערעדנַא יד .קַאבַאט טייקעג טָאה ןוא

 יז ןופ רענייא .ןעשנעמ טרָאס ןעבלעזמעד ןופ ןעוועג ןענייז

 ןענייז ייז .טירטס סקעסע ףיוא ןולַאס-רעיב ַא ןעטלַאהענ טָאה
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 ןיא ןָאינוי יד ןוא ,רעדיינש ענעזעווענ רעדָא ,רעדיינש ןעוועג
 טימ ןעטסיירט ךיז געלפ ךיא .טנעה יד ןיא ייז ייב ןעוועג
 ןערעו טעװ עסַאמ יד ןעװ ,טייצ רעד טימ זַא ,גנונפָאה רעד
 -סױרַא ייז יז טעװ ,אדנַאנָאּפָארּפ רעזנוא טימ ןעננורדעגכרוד
 ,ןעביירט

 ,טנערפעג לָאמַא רימ ייב טָאה טסיכרַאנַא רעשטייד ַא

 םהיא ךיא בָאה .,ןָאט וצ ןָאינוי ַאזַא טימ בָאה ךיא סָאוװרַאפ

 עניימ ןענידערּפ וצ ןעביולרע רימ לָאז ןעמ ןעוה :טרעפטנעעג

 טרָאטעג טינ ךיוא ךיז ךיא טלָאװ ,זיוה-גנילבמעג ַא ןיא ןעקנַארענ

 עשיטסילַאיצַאס יר ןערהיפוצנָא טכילפ ןיימ ןיא סע .,ןעגאזטנע

 -ַאגרֶא ןַא ךָאד זיא סָאד ןוא  ,רָאנ ןעק ךיא אוו אאדנַאנָאּפָארּפ

 ."ןערעלקפיוא יאדוא ןעמ זומ ייז ,רעטייברא ןופ עיצאזינ

 טָאה ןָאיני רעדיינש רעטשרע רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 רעבָא ,רעטערקעס רעד ןעוועג זיא ָאריּפַאש ,ןָאסנָארַא ןעסייהעג

 .ןאמרעשט רעד ןייז טפָא רע טנעלפ ןענניטימ יד ףיוא

 ַא ןופ רערהיפ ַא ןייז לָאז ָאריּפַאש יו שנעמ אזא זַא

 -ריטַאננוא ןייק ןעוועג טינ ןַאד זיא ןָאינוי רעטייברא רעשידיא

 ןעשנעמ ןעוועג ןענייז סרעדיל ערעדנַא יד ןוא רע .ךאז עכיל

 יו טסואוועג ןעבָאה ייז .עדער ַא ןעטלַאה טנעקעג ןעבָאה סָאװ

 "ימיא עשיסור ערעזנוא ןעשיוצ .גנולמַאזרַאפ ַא ןערהיפ וצ

 ןעבָאה סָאװ יד .טייהנעטלעז ַא ןעוועגנ הלעמ אזַא זיא ןעטנַארג

 ןפוא ןעכילריטַאנ ַא ףיוא ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ ןערהיפ טנעקעג

 ךיוא ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,ןעשזדאל יד ןיא סרערהיפ יד ןערָאװעג

 ןעמונעג טָאה ןעמ ןעו ,ָאזלַא .סנעשיטילָאּפ םורַא טהערדעג

 -רעשט ראפ טלהעוורעסיוא ייז עסַאמ יד טָאה ,ןָאינוי א ןעדנירג

 רעסיוא זיא "ןָאשוָאמ , א ןעוו טסואוועג ןעבָאה ייז םירָאװ .טייל

 ,ץרוק .טינ טינ ןעמ ןעוו ,טרָאװ סָאד טיג ןעמ ןעוו ; גנונדרָא

 םענרעצליה ן'טימ ןעװעדנַאמָאק וצ יו טסואוועג ןעבָאה ייז

 ערעזנוא ןעדנירג ןעמונענ ךיז ןעבָאה סע ןעוװ ,ָאזלַא .רעמַאה

 טָאה ׁשרֶעדנַא .רערהיפילעדער יד ןערָאװעג ייז ןענייז ,סנָאינוי

 ןַאד ןענייז ןעסַאמ-רעדיינש ערעזנוא .ןייז טנעקענ טינ ןַאד

 .טנייה יו רעדנעסיוונוא ךרע ןיא טינ ןעוועג
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 ,שרעדנַא לעסיבַא ןעוועג זיא לאטראווק ןעשירַאגנוא םעד ןיא

 ערעסערג יד ןיא ךילכעזטּפיױה ,ןרַאגנוא ןופ ןעדיא יד ןעשיווצ

 ןעועג רוטלוק עניטנייה יד ןוא גנודליב-סקלָאפ זיא ,טדעטש

 רעדָא דנַאלסור ןופ ןעדיא יד ןעשיווצ יו טיירּפשראפ רהעמ

 ןיוש ךיז ןעבָאה קרָאי וינ ןיא רעדיינש ערעייז ןעשיווצ .ןעליוּפ

 טנַאקַאב ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עטנעגילעטניא עכילטע ןענופעג ןַאד

 יַאגנוא רעזיד וצ .םייהרעד ןופ ךָאנ םזילַאיצָאס םעד טימ ןעוועג

 ,רעדיינש רעטנעגילעטניא-בלַאה ַא טרעהעג ךיוא טָאה עּפורג רעשיר

 רעבָא } ןעלױּפ-סיױרג ןופ רָאנ ,ןרַאננוא ןופ טינ ןעוועג זיא רעכלעוו

 ןוא ,ץענערג ןעשטייד םעד ןעבעל ןעוועג זיא ץַאלּפ-סטרובעג ןייז

 ןעכָאנ ןייז .דנַאלשטייד ןיא טניואוועג טייצ עסיוועג ַא טָאה רע

 יד ןופ רענייא ןעװעג ןיא רע ןוא ,הטימס סיאול ןעוועג זיא

 .רערהיפ

 ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעוו ,ךערּפשעג רעדנעגלָאפ רעד

 ךיא ןעו ,גָאט ןעבלעז םעד רעדיינש ןעשידיא ןעגנוי ַא ןוא רימ

 אידרָאקנָאק ןיא עדער עטנַאמרעד-עבױא יד ןעטלַאהעג בָאה

 .שיטסירעטקַארַאכ זיא ,סמור ילבמעסַא

 ,טירטס לענַאק רעביא ןעגנאגעג ןענייז יקסוועיַאר ןוא ךיא

 ןיא ןעװעג ןיא רע .ןַאמרעגני ַא טלעטשענּפָא טָאה זנוא ןוא

 ,עדער ןיימ ןעטלַאהעג בָאה ךיא ןעוו ,סמור ילבמעסא אידרָאקנָאק

 ַא ןעבעגעג רימ טָאה רע יװ םעדכאנ .טרעלקרע רע טָאה

 ןעמ ליפיו טנערפעג רע טָאה ,עדער רעד רַאּפ טנעמילּפמַאק

 ןעבָאה יקסוװעיַאר ןוא ךיא  .רהיא רַאֿפ טלהָאצַאב ריס טָאה

 ןעמענ םעדער עכלעזַא ןעטלַאה סָאװ יד זַא ,טרעכיזרַאפ םהיא

 טָאה רע .טכַאלעג טָאה ןַאמרעגני רעד  ,דלעג ןייק טינ

 ךילנעמנוא זיא סע .קזוח םהיא ןופ ןעכַאמ רימ זַא ,טניימענ

 דלעג ןהָא זַא ,גנונייצרעביא יד ןעסיײרוצסױרַא םהיא ןופ ןעוועג

 עכלעזַא טױל טלייטרואעג טָאה רע .טינ ךַאז ןייק ןעמ טוט

 .ָאריּפַאש יו סרעדיל

 גנורהַאפרע עניצנייא יד ןעוועג טינ רימ ייב זיא סָאד ןוא

 .עכלעזַא

 "ענוצ ;ןעסַאמ ערעזנוא ייב ףירגאב ןעזיד ןעכערבוצ וצ
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 ּפיצנירּפ יו ךַאז ַאזַא ןַארַאפ זוא סע זַא ,קנַאדענ םוצ ייז ןעניואוו
 ןעזיטיס א ראפ זַא ,קנַאדעג םוצ ייז ןעניואוועגוצ ,טלעוו רעד ףיוא
 ערעסערג ?יפ ַא זיא נָאט ןָאשקעלע ןיא עמיטש ןייז ןעפיוקדַאפ וצ

 ענינייא ןעוועג ןענייז סָאד -- תבש םוא ןערעכיור וצ יו חריבע

 .ןעטייצ ענעי ןיא ןעבַאנפיוא ערעזנוא ןופ

 לָאצ יד .טירשטרָאפ טכנַאמעג טָאה גנוגעוַאב רעזנוא

 ,עיצַאטינַא רעזנוא ףיוא ןעפורענּפָא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ

 .ןעסקַאװעג זיא

 טפָא טנעלפ ןעגניטימ-סָאמ ענידסלָאמַאד ןופ םלוע רעד

 טציא ןיא עכלעוו ,טייקשידניק א ןוא טייקהיור א ןעזיײװסױרַא

 .ליּפשייב ַא ןענניירב לע ךיא .,ןעפערט וצ טפָא טינ

 רעטרעפ ףױא ,לָאה טערעװוע ןיא גניטיס א ןעוועג זיא סע

 ירָאנערנ ןעוועג זיא ןַאמרעשט רעד  .ירעוַאב רעד ןעבעל טירטס

 ןאד ןיא רעכלעוו ,ןַאמרעגנוי רענליוו ַא רערעזנוא ,ןייטשנייוו

 דךילנטימ רעניטעט א ןוא רעצעזטפירש רענַאקירעמַא ןַא ןעוועג

 סע .רענדער יד ןופ רענייא ןעוװעג ןיב ךיא  ,ןָאינוי ןייז ןיא

 ןעמ יצ ענַארפ רעד רעביא עטַאבעד ַא טלעקיווטנע ךיז טָאה

 טשרעוצ רעדָא ,רעדילנטימ רהעמ סָאװ ןעמעננָא ןָאינוי ַא ןיא לָאז

 -ןעטנַארנימיא רעזנוא ,לָאצ רערענעלק ַא ףיוא ןעקנערשַאב ךיז

 ;טריזינַאגרַא ןייז וצ גיהעפנוא ױזַא ןעוועג ךָאנ ןַאד זיא עסַאמ

 ןיימ זַא ,קלָאט גינייוו ױזַא ןעוועג זיא סנָאינוי עטשרע יד ןיא

 יד ןעריזינַאגרַא טונ רעהירפ לָאז ןעמ ,ןעועג זיא גנוניימ

 ןוא ,ןָאינוי רעד ןיא ןיוש ךיז ןעניפענ עכלעוו ,סרעבמעמ ל?עסיב

 בָאה ייברעד .,רעדילנטימ ערעטייוו ןעמענניירא טשרע ךָאנרעד

 טסינ יז .שיפ טכָאק יז יו ,ןיכעק א טימ ?שמ א ןעבעגעג ךיא

 לעסיבַא ןיירַא טוט יז ;לָאמַא טימ רעסאװ ךס ַא ןיירַא טינ

 יז זַא ןוא ,יז טכוזרַאפ ןַאד ;ןעכָאקנייא סָאד ךיז טזָאל ןוא
 טָאה לשמ רעד .וצ יז טסינ ,רעסַאװ ךָאנ ףרַאד ןעמ זַא טלהיפ
 םייב ןיוש ,גניטיס םעד ךָאנ רעבָא .ןעמונענסיוא קרַאטש

 רימ טימ ןעריטַאבעד טלעטשענּפָא עּפורג ַא ךיז טָאה ,גנאנסיױרַא

 ַא ןעצנאגניא ,דיא רענירהעילעטימס א ,רענייא .םהיא ןעגעוו

 םעד בָאה ךיא זַא ,ט'חנעט'עג טָאה ,רָאה טימ רענעסקַאוורַאפ
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 םעד טלַאה ךיא זַא ;ןיכעק ַא וצ ןעכילגרַאפ םזינָאינוי-דיירט

 ןענייז ערעדנַא עכילטע ןוא ;לעדיימ-טסניד א רַאפ רעטייברא

 לָאה ןופ סױרַא ןענייז רימ ,ןעוועג ןענַאטשרַאפנייא םהיא טימ

 רעד ןוא ,גידנעריטַאבעד ,ןעמַאזוצ סָאג ן'רעביא ןעגנַאגעג ןוא

 ןעבילבעג ץלַא ןענייז רעגנייהנֶא ענייז טימ דיא רענעסקַאװַאב

 ,ענירעייז סָאד ייב

 רעדיינש רעטשרע רעד ןופ רעדילנטימ עניטעט יד ןעשיווצ

 -רעריינש רעטנַאמרעדךעבױא רעד ןענופעג ךיז טָאה ןָאינוי

 ןָאיני רעד ךרוד .יקסראב לארשי רעטלָאנעגיטַאלג רעד ,רָאיטקַא

 ןיא בָאה ךיא ןוא ,רעסעב ןעראוועג טנאקאב םהיא טימ ךיא ןיב

 ןעטנאסערעטניא ןא ןוא ןעשנעמ ןעכילרהע טסכעה א ןענופעג םהיא

 ,טסילַאעדיא

2. 

 .ןיקרעמ .רד -- ."םואעסייל רָאבייל,

 ,ןעטנַארגימיא עשיסור יד ןופ עכילטע ןעבָאה 1884 דנע םייב

 טפַאשלעזעג ַא טעדנירנעג ,רעדנעציזרָאפ סלַא ןע'ווָאקיניעלַא טימ

 -ייברא רעשיסור) "זויִאס ישטָאבַאר יקסור, ןעמָאנ םעד רעטנוא

 ןעבענעג גָאטימבָאנ גָאטנוז ןעדעי טָאה עכלעוו ,(דנאבראפ-רעט

 .ייוודָארב טסיא 106 ןיא ,שיסור ףיוא ןעטַאבעד טימ רושטקעל א

 .סרערושטקעל יד ןופ רענייא ןוא דילגטיס א ןעוועג ןיב ךיא

 ןעמוקעגסױרַא זיא סע .טריטסיזקע טינ דנַאברַאפ רעד טָאה גנַאֿל

 רעכילנעזרעּפ ַא ,טגָאזעג רעניטכיר --- טייחנעדישראפ-סגנוניימ ַא

 רעדנַאנַא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סע ןוא -- סױטשנעמַאזוצ

 ךיא ."םואעסייל רָאביײל, ןעמָאנ םעד רעטנוא ןייאראפ רעשיסור

 .רעדנירג יד ןעוועג ןענייז (רענליוו ַא ךיוא) רעללימ יאול ןוא

 ישטָאבַאר יקסור, םעד ןופ גניטיס ַא ןופ ןעטימ ןיא

 רימ ןענייז ,ךוסכס רעד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעװ ,"זויִאס

 ,לָאה ןעבלעז םעד) לָאה רעדנַאנא ןעגנודעג ןוא ןעננַאנענסױרַא

 רעד ןופ גנודנירג רעד ייב עדער יד ןעטלַאהעג בָאה ךיא אוו

 רעד ףיוא טרעקענמוא ךיז רימ ןעבָאה ןַאד ,(ןָאינוי-רעדיינש
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 זַא ,ןעפורעגסיוא ןעטרָאד ןוא ייוודָארב 106 ןיא גנולמַאזרַאפ
 טסיא 109 ןיא רושטקעל עשיסור ַא ןייז טעװ גאטנוז ןעטסקענ
 .ייוודַארב

 טיירגעגנָא רימ ןעבָאה רערושטסעל ןעטשרע רעזנוא סלַא

 רעשטייד רעד ןופ רָאטקַאדער טּפױה םעד ,ן'סָאנָאי רעדנאסקעלַא

 רע ןוא ןעדאלנייא םהיא ןעננַאנעג ןיב ךיא  ."גנוטייצ-סקלָאפ,

 "יעד יהד וװֶא סושיאה :ַאמעט סלַא ןעבעגעננָא רימ טָאה

 ליב-דנעה ַא ןעקורד טזָאלעג רימ ןעבָאה ןאד ; (ןענַארפ-סעגַאט)
 .ןעטנארגימיא יד ןעשיווצ טלייטראפ סָאד ןוא םעד ןעגעוו

 יד ןופ סעדער יד .שטייד ףיױױא טדערעג טָאה סַאנָאי

 -רעביא ןענייז ייז ןוא ,שיסור ףיוא ןעוועג ןענייז ןעטנַאטַאבעד

 .שטייד ףיוא םהיא ראפ ןערָאװעג טצעז

 ןופ ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז סרושטקעל עגידרעטייוו יד
 ,ן'רעללימ .ל ןופ : ןעשנעמ ענעגייא ערעזנוא ןופ ןוא ן'שטיוועש

 ,ערעדנַא ןופ ןוא ריס ןופ ,ןע'ניקטעמַאז .מ
 ןעשיסור םעיינ א ןעגַארקעגניירא רימ ןעבָאה רעמעּפש

 .זנוא רַאפ רעניטכיוו ןוא רעטלע ןעוועג זיא רעכלעוו ,רערושטקעל

 רחָאי ַא ןופ דיא רענרובַאניד א ,ןיקרעמ .רד ןעווענ זיא סָאד

 א טימ ןאמ רעגידרענייב-טיירב רעכיוה א ,גיסיירד ןוא עכילטע
 ,ןעלירב ענעדלָאנ טימ ,רעגיטכיזצרוק ַא ,דרָאב רעדנַאלב ,רעטכידעג
 ,שנעמ רעטערליבעג ,רענעזעלַאב ,רעגיהעפ ןעטלעז א ןעוועג זיא רע
 ןעראברעדנאז ַא ןופ ןעוועג רעבָא זיא שיסור ןייז .טפארק-רענדער טימ
 טנעלפ טפָא ןוא ,ןוננ ארמנ ַא טימ טדערעג טָאה רע .טרָאס

 .רענייטש ןעשיסור ןייק טינ רָאנ ףיוא רעטרעוו יד ןענידנע ד;

 -שטייד ןיא טניואווענ ןערהָאי ?עסיב עשביה ַא רע טָאה רעהירפ

 יד .רעקימעכ ףיוא ןערידוטש טנידנעענ טָאה רע וואו ,דנַאל

 טָאה רהיא ןוא ,טנעכייצענסיוא טנעקעג רע טָאה ךַארּפש עשטייד

 רעשיוטיל ַא טימס ןוא טנעצקש-ארמנ ַא טימ טדערענ ךיוא רע

 זיא סָאד .רעשימָאק ךָאנ ןעוועג ןיא שיסור ןייז .עכַארּפשסיױא

 ךיז ןעבָאה רימ רעכלעוו ֹוצ ,טייקניניילק ַא ןעוועג רעבָא ץלַא

 ענייז ;ןענָאז ֹוצ סָאװ טאהענ טָאה רע .טניואווענוצ טכייל

 ייז ןענעלפ רימ .טלאהניא ןעכייר א טאהענ ןעבָאה סרושטקעל

 .דלודעננוא טימ ןעטראוורע
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 -לַאיצַאס רעד ןיא גיטעט ןעוועג רע זיא דנאלשטייד ןיא

 טזומעג טייברא רהיא ןאד טָאה עכלעוו ,ייטראּפ רעשיטַארקַאמעד

 קרַאמסיב רעד טריטסיזקע סלָאמַאד טָאה סע  .םייחעג ןערהיפ

 ןעסָאנעג יד ןוא ,גנוגעואב רעשיטסילאיצַאס רעד ןענעג ץעזעג

 םנה ,"דרע רעד רעטנוא , עיצַאטינַא רעייז טימ ןהעננַא ןעגעלפ

 עלא ץָארט ,ןוא ןענילײטַאב ךיז ייז ןענעלפ ןעלהַאו יד ייב
 -ַאיצָאס לָאצ עסיורג ַא ןעלהעוורע ייז ןענעלפ ,ןעגנוקירדרעטנוא

 טימ טנאקאב ךילדנירג ןעװעג זיא רע .ןעטַאטוּפעד עשיטסיל

 "קרַאמ רעד ןיא ןוא ,טלעװו רעצנַאנ רעד ןיא גנונעוואב רעד

 ץלא ןוא .,ףירח ַא ןוא ןדמל ַא ןעוועג רע זיא עירָאעט רעשיטסיס

 טימ -- רענייטש ןעטנַאסערעטניא ןַא ףיוא טרעלקרע רע טָאה

 .ןעקנַאדעג עלענינירַא טימ ןוא רילָאק

 רע טנעלפ ,ןערעװ טרעטסיינאב קראטש טגעלפ רע ןעוו

 ,רושטקעל ןעטימ ןיא .ןָאט ןעש"רינגמ טכע ןַא טימ ןערייר

 טנעלפ ,עמרָאפטַאלּפ רעד רעביא קירוצ ןוא ןיה גידנעריצַאּפש

 ןעדייר ןוא ,ןעקוקסיורַא ,ןעלעטשּפָא ךיז ,רעטסנעפ םוצ ןהענוצ רע

 סעלָאּפ עגנַאל יד רעטנוא טנעה יד ןעזָאלרעטנורַא ;סָאנ רעד וצ

 -עגסױרַא טָאה רע תעשב ןוא ,קָאר ןעשטייד ןעצראווש ןייז ןופ

 ,סױרַא טירטס רעד ףיוא ןוגנ ארמנ ַא טימ רעטרעוו ענייז ןעגנוז

 עצרַאװש ענייז םימ זנוא וצ ןעלסיירט ןעטניה ןופ רע טנעלפ

 ,םלוע םוצ קירוצ רעק ַא ןעבעג ךיז רע טנעלפ דלַאב .סעלאּפ

 ארמג ןייז ןענניזניירא ןוא ןעניוא יד ןיא ןעצימיא ןעקוקניירַא

 .ןײרַא םינּפ ןיא םענעי ןוגנ

 ראפ .שנעמ רעראברעדנָאז ַא ןעוועג טּפיוהרעביא זיא רע

 טפָא ץנַאנ ןוא ,ןענידיילַאב ךיז רע טנעלפ ךַאז רעטסנעלק רעד

 .עכַאזרוא רעטסנימ רעד ןהָא

 ,ריטרַאװק ַא ןעכוז ןיא ןעטלאהעגנ טָאה רע ןעוו ,לָאמנייא

 ַא ןעניפעג טעװ רע זיב ךיז ֹוצ ןעדַאלעננייא םהיא ךיא בָאה

 ןָאטנילק 218 ןיא טינ טניואווענ ןַאד ןיוש בָאה ךיא) םוד עדנעקַאּפ

 ןָאטנילק 224 ןיא ,טייז רענידנעגעקטנא רעד ףיוא רָאנ ,טירטס

 ןעסיורג ,ןעטונ ַא ןיא רָאנ ,קיטטע ןַא ןיא טינ ןוא ; טירטס

 רעטסנעפ עסיורג ייווצ טימ ןוא גניליס ןעכיילג ַא טימ ,רעמיצ
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 ןעגנַאגעגּפָא ןענייז ןעטנעװַא רעיפ רעדָא יירד .(דרַאי םוצ

 ןעסעומש ,ןעמַאזוצ ייהט ןעקנירט ןענעלפ ריס .םענעננַא רהעז
 םעד .טייקכילדניירפ רעטסעב רעד ןיא טייצ יד ןעגנערבראפ ןוא

 ױזַא ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ,טנעווַא ןעטפניפ םעד רעדָא רעטרעפ

 ךיז גנולצולּפ רע טָאה ,ןעפָאלש ןהענ ןצ ןעטיירג ןעמונעג

 .ןָאטנָא ןעמונעג ךיז ןוא ןעזָאלבעגנָא

 ןופ טליוו רהיא זַא ,ןעפָא טינ רימ רהיא טגָאז םורָאװ ---

 ךיא טניימ רהיא -- .טגערפענ רע טָאה -- ? ןרעוו רוטּפ רימ

 ? טינ העטשראפ ךיא זַא ראנ אזַא ןיב

 םהיא ייב ךיז בָאה ךיא .ןערָאװעג טניוטשרע ןיב ךיא

 םהיא ףיוא בָאה ךיא סָאװ טימ ןערעלקרע רימ לָאז רע ,ןעטעבעג

 ןופ ןעועג ךילנעמנוא רעבָא זיא סע  קורדנייא אזַא טכַאמענ

 טעמכ ,טרעכיזרַאפ םהיא בָאה ךיא ,רעפטנע ןַא ןעמוקאב וצ םהיא

 וצ םהיא ךילקילנ ךיז ץעש ךיא זַא ,ןעגיוא יד ןיא ןערערט טימ

 םהיא ךיא בָאה תורצ טימ םיוק .טסַאנ ןיימ סלַא ןעבָאה

 ןעגרָאס ףױא .ןעפָאלש טניילעג ךיז טָאה רע ןוא ,טגיהורַאג
 ,"ןעגרָאמ-טונ, ןעמירַאװ א טנָאזעג רימ רע טָאה הירפ רעד ןיא

 טגידלושטנע ךיז ןוא טנַאה יד טקירדעג לָאמ עכילטע רימ

 .רימ ראפ
 -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טכַארטעגרעביא ץלַא בָאה ךיא ---

 ץנַאג ךייא בָאה ךיא זַא ,גנונייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא

 -טסַאג ַא רהעז ךילקריו טייז רהיא .טנידלושאב טסיזמוא

 .שנעמ רעכילדניירפ

 םהיא ןופ ליוו ךיא זַא ,ןעמוקענסיוא זיא םהיא ייב ױזַא יו

 אמתסמ .ןהענרעד טנעקעג טינ ןפוא םושב ךיא בָאה ,ןערעוו רוטּפ

 םענייא טל טשטייטענסיוא םעניימ טרָאװ א סעּפע רע טָאה

 .ןעפירנַאב עטהערדוצ ענייז ןופ

8 

 --- .ןייאראפ רעטייברא רעשידיא -- .שטערג רעדירב יד
 .ןָאינוי רעכַאמ-קוָאלק עטשרע

 ַאיטימ ,סעדָא ןופ רעדירב ייווצ ןעבָאה טייצ רענעי םורא
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 ן'טימ עיצַאזינאנרַא ןא טעדנירגעג ,שטערג ַאמוינ ןוא שטערג

 ."ןייאראפ רעטייברא רעשידיא , ןעמָאנ

 א טימ ןוא ןעניוא עניטכיזצרוק טימ ןאמרעגנוי א ,אמוינ

 סולפנייא ןעקרַאטש ַא רעטנוא ןעוועגנ זיא ,ּפָאק ןעטַאװעכילּפ

 יד ןופ ןַאגרֶא רעד ,"גנוטייצ-סקלָאפ, רעקרָאי וינ רעד ןופ

 -עג רע טָאה ןייאראפ םעד ןוא ,ןעטַארקַאמעדי-לַאיצַאס עשטייד

 גנונעוַאב עשידיא יד ןערהיפ וצ קעווצ ןעכילטייד ַא טימ טעדנירג

 -ָאמעד-לאיצַאס ןייר ַא ףיוא רָאנ ,ןעשיטסיכרַאנַא ןַא ףיוא טינ

 -ָאמעד-לַאיצַאס רענעכַארּפשענסױא םֶּלֵא .רענייטש ןעשיטארק

 רעכלעוו ,םזיכרַאנַא םעד ןעגעג ןעדישטנע ןעוועג רע זיא טארק

 רע .חוס ןיימ ןיא טרעטנַאלּפעג קרַאטש ןאד ךָאנ ךיז טָאה

 ןעזעלעג ןוא ,גנונעװַאב רעשטייד רעד ןעבעגענּפָא ױזַא ךיז טָאה

 ךיז טָאה רע זא ,הדמתה ַאזַא טימ "גנוטייצ-סקלָאפ , עשטייד יד

 ןיא רע רעדייא שטייד ןעביירש ןוא ןעדייר טונ טנרעלענסיוא

 .ךַארּפש רעשילגנע רעד טימ ןערָאװענ טנאקַאב

 ןעשידיא ,, םעד טריזינאגרַא ,ָאזלַא ,ןעבָאה רעדורב ןייז ןוא רע

 ןעגעלפ ,ןעוועג טינ ייז ןענייז רענדער ןייק ,"ןייאראפ רעמייברא

 רעבָא ןעבָאה ייז .עדער ַא ןעטלַאה ֹוצ ןעדַאלנייא טּפָא רימ ייז

 ,ןעננורעלקרע עכלעזַא ןעדיימסיוא לָאז ךיא זַא טרעדַָאפעג רעמיא

 רעטסגיטעט רעד ,ַאמוינ .ןעּפיצנירּפ ערעייז ןעגעג ןענייז סָאװ

 ,שנעמ רעדלימ ,רעליטש ַא ןעוועג זיא ,ןייאראפ םעד ןיא דילנטימ

 ,ןעטקנוּפ גונעג ָאד ןענייז סע זא ,ן'הנעט רימ טימ טגעלפ רע

 ןענָאק רימ זַא ןוא ,ןענַאטשראפנייא ןענייז רימ עכלעוו ןיא

 ןייז ןיא .גנוננעװַאב רעטייברא רעד ןיא ןעמַאזוצ ןעטייברא

 ךיז בָאה ךיא לייוו ,ןהעגניירא טנעקעג טינ ךיא בָאה ןייאראפ

 ןעטלַאה וצ ןעננודַאלנייא רעבָא .טסיכרַאנא ןא רַאפ ןעטלַאהעג

 .ןעמעננָא ךיא געלפ סרושטקעל ןוא סעדער םהיא ייב

 רע .סטוג ליפ ןָאטעג ןיײארַאפ-רעטײברַא ןייז טימ טָאה שטערג

 רע ןוא ,סנַאינוי עטשרע יד ןופ רָאּפ ַא ןעדנירג ןעפלָאהעג טָאה

 רעכַאמ-קואלק רעטשרע רעד ןופ רעדנירג-טּפיוה רעד ןעוועג זיא

 טָאה עיצַאזינַאגרָא רעזיד ןופ גנולמַאזרַאפדןעסַאמ עטשרע יד .ןָאינוי

 .,(סמור ילבמעסא סיררעה) ייוודארב טסיא 177 ןיא ןענופענטַאטש
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 יד ןעבירשרַאפ טָאה שטערנ ןוא עַדעֶר ַא ןעטלַאהעג בָאה ךיא
 ,רעדילנטימ

 -םיב .טרעיודעג טינ ס'שטערנ טייקגיטעט עזיד טָאה גנַאל

 רעשטייד רעד טימ ןעבענענּפָא ןעצנַאנניא ךיז רע םָאה זייווכעל

 סלַא ןערָאװעג טלהעוורע זיא רע זיב ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס

 -רַאּפ רעטייברַא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ירעטערקעס לענָאשענ

 ,רחָאי עכילטע ןעטלַאהעג טָאה רע ןעכלעוו טמַא ןַא -- ייט

4. 

 ."טייצ עיינ יד, -- .להוש-גנורינער -- .טארייה

 -רעסיוא ןיימ .טארייהעג ךיא בָאה 1880 רַאורבעפ ןיא

 יד ,ןירעוועיק א ,ןייטשנָארב (ַאננַא) ַאטוינַא ןעוועג זיא עטלהעוו
 יז .רעטָאפ ןעטנענילעטניא ןעטנַאסערעטניא ַא ןופ רעטכָאט

 יז זיא םָארנָאּפ רעוועיק םעד ךָאנ .עיזַאנמינ טנידנעעג טָאה

 א ןערָאװעג זיא ןוא "םלוע-םע , םעד ראפ ןערָאװעג טרעטסייגאב

 יַאלָאקינ עכלעוו ,ײטרַאּפ רעדָא ,עינַאּפמָאק רעד ןופ דילנטימ

 ןיא זיא יז ,אקירעמא ןייק וועיק ןופ טרהיפעג טָאה ןוָאקיניעלַא

 -ור רעד ןיא .ןערוגיפ-רעטנעצ יד ןופ ענייא ןעוועג "םלוע-םע,

 -סטאזקרעמפיוא ןעניוצעג יז טָאה קראי וינ ןופ עינָאלָאק רעשיס

 ,לכש ןעלענינירא ןוא ץנענילעטניא רעטַאקילעד רהיא טימ טייק

 ,טּפיוהרעביא טייקכילנעזרעּפ רהיא טימ ןוא

 ןעבָאה סָאװ יד ןעשיווצ זַא ,טכייליפ טקנעדעג רעזעל רער

 זיא רעכלעוו ,לָאה םעד ןיא) רושטקעל עטייווצ ןיימ טרעהענוצ
 זיא ,("סרָאָאד גנידיאלס, טימ ןערעמיצ ייווצ ןופ ןענַאטשַאב

 ףיוא ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,ענסנעּפ ַא טימ ןיליירפ ַא ןעוועג

 .ןייטשנָארב ַאטוינא ןעוועג זיא סָאד .שיט ַא

 ,טירטס ןָאשזיוויד ףיוא ןעוועג זיא ריטרַאװק עטשרע רעזנוא

 ךרוד טציא טהענ רהיא ןעוו ןָאטנילק ןוא קלָאפָאס ןעשיווצ

 רעקניל רעד ףיוא ,רהיא טהעז ,טירטס ןָאטנילק וצ קאלב ןעזיד

 ױזַא סיוא טציא ןעהעז ייז .רעזייה טנעמענעט ?ייצ ַא ,טייז

 ןענייז ייז סָאד ,םיוק ךיז טביױלג סע זַא ,טלא ױזַא ןוא םירָא

 -ָאּפש ןעוועג ייז ןענייז 1888 ןיא רעבָא .יינ ןעוועג זיא סע ןעוו
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 ןיהא ןעבָאה סָאװ סטנענעט עטשרע יד ןעוועג ןענייז רימ .יײניֿפעג

 -סיוא-ףיוא ןעמונעג ךיא בָאה רושטינריופ יד .טפומעגניירַא

 ,רעלדעּפ רעמָאטסָאק ַא ,רעליש עניימ ןופ םענייא ייב ןעלהָאצ

 ןענידרַאפ ןעטנעגילעטניא ערעזנוא ןענעלפ ןערהָאי ענעי ןיא

 עינָאלַאק רעזנוא ייב טָאה ערעזנוא גנוניואוו יד זַא ,גינייוו יוזַא

 טרילבעמ שירפ ,ןערעמיצ עיינ יירד .ריטראווק ענייפ א ןעסייהעג

 .ןייפ ןהעזענסיוא ךילקריוו ייז ןעבָאה ---

 "גנינויא יד טָאה קרָאי וינ ןופ ןָאשייקוידע ווא דראָאב יד

 ןעמונעגרעביא ןָאשיײאיסָאסא ורביה סנעמ גנָאי רעד ןופ ?וקס

 ןיא ןוא ,ןעמַאזקע ןעטלַאהעג ןעבָאה ,רערהעל יד ,רימ .,ךיז וצ

 ןעבָאה ריס יוו םעד ךָאנ ,1889 ,רעבָאטקָא ןיא ,דנעווַא ןעסיוועג א

 טימ טרישרַאמעגרעבירַא רימ ןעבָאה ,ןעמָאלּפיד ערעזנוא ןעמוקַאב

 -קילבָאּפ רעד ןיא ייוודָארב טסיא 206 ןופ רעליש ערעזנוא עֶלַא

 .ןָאטנניװיר ןעבעל טירטס יטסירק ףיוא ךיז טניפעג סָאװ ,לוקס

 .רהָאי ףלעווצ ןעטלַאהעגנָא עלעטש יד ךיא בָאה ןעטרָאד

 -ָאס עשידיא א ןעבעגוצסיורַא טמיורטעג רעמיא בָאה ךיא

 ַא זא ,ןערעניארע ךיז טעװ רעזעל רעד ,גנוטייצ עשיטסילאיצ

 ייב ןיוש ןעראוועג ןערָאבעג זיא גנוטייצ אזא ןעדנירג וצ ןאלּפ

 ויא ןַאד .רעהירפ רהָאי יירד טימ "ןייאראפ אדנאגאּפָארּפ , םעד

 רעבָא םהיא בָאה ךיא .ןעראוועג טכילקריווראפ טינ ןַאלּפ רעד

 רעטייברא עשידיא יד זַא ,טציא ןוא .ןעבענענפיוא טינ לָאמנייק

 ןיא טייקגידנעווטיונ יד ךיז טָאה ,ןעסקאוו ןעמונעגנ טָאה גנוגעוװַאב

 -עג ךיוא טָאה יקסוװעיַאד .רעקרַאטש ץְלַא טלהיפעג גנוטייצ ַאזַא

 ןעכַאמ וצ ןעסָאלשַאב רימ ןעבָאה ,ָאזלא ; ןעקנַאדעג עכלעזַא טאה

 .טַאלבדןעכָאװ א ןעבענוצסיורַא עבָארּפ ַא

 "ענ טינ רימ ןעבָאה לַאטיּפַאק ןעגעוו .ןָאטענ ןוא טנַאזעג

 יקסועיַאר ןוא .ןעבעל ן'פיוא רָאנ טנידראפ בָאה ךיא .ט'הנאד

 רע טָאה ,טַארייהראפ ןעוועג טינ רעבָא זיא רע .,ךיא יו רהעמ טינ

 ןייז) ירָאטקעּפ א ןיא טייבראעג טָאה רע .ןערָאּפשּפָא סעּפע טנעקעג

 ָאד רע טָאה ,נושטנעמערק ןיא קירבאפ-ףייז א טַאהעג טָאה רעטָאּפ

 טָאה רע זַא נָאז ךיא .(ךַאפ ןעבלעז ם'ייב באשזד א טכוזענסיוא ךיז
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 ןענַאטשַאב זיא סנענייא רעצנַאנ ןייז .ןערָאּפשּפָא סעּפע טנעקענ

 -ניא, רעצנַאג רעזנוא ןעוװעג זיא סָאד ןוא ,ראלָאד ןהעצ ןופ

 ןעבעגעגנ רעטנירּפ רעד זנוא טָאה עגנירעביא סָאד ,"טנעמטסעוו

 -עגנא רימ ןעבָאה ןעדנעטשמוא עזיד רעטנוא טָא .גרָאב ףיוא

 .גנוטייצ יד ןעבענוצסיורַא ןעביוה

 קירבאפ ןייז ףיוא טיײברַאעג יקסוועיַאר טָאה גָאט ןעצנאג א

 יד ןוא ;סנַאסעל עניימ טימ טגיטפעשאב ךיז בָאה ךיא ןוא

 .ןַאלּפ רעזנוא וצ ןעבעגעגּפא עדייב רימ ןעבָאה ןעדנוטש עיירפ

 טצונעגסיוא רהיא ךיא בָאה ,טייצ גונעג טאהעג ךיא בָאה גָאטייב

 ,גנומענרעטנוא רעד וצ ננוטיירנוצ רעד ףיוא

 ,"טייצ עיינ יד , ןעבעגעג ןעמָאנ א רימ ןעבָאה גננוטייצ יד

 ןעוועג זיא ץלַא .1886 תועובש ןענישרע זיא רעמונ רעטשרע רעד

 ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,שידיא ןעטסכַאפנייא םעד ףיוא ןעבירשעג

 רעטייברא רעטסטלעקיווטנענוא רעד זא יוזא ,ןעלעטשרָאפ רָאנ

 .ןהעטשראפ ןענעק לָאז

 ? טדער ןעמ יו טקנוּפ שידיא ןעביירש סָאד ןעמ ןעק יו ---

 ןעו -- .ןעטנעגילעטניא עגינייא טנערפעג רימ ייב ןעבָאה --

 לָאז יז ,ןעצוּפסױא ךַארּפש עשידיא יד ןעמ ףרַאד ,טביירש ןעמ

 ."רעגידנעטשנא , ןהעזסיוא

 ַא טימ טָאהעג בָאה ךיא סָאװ ךערּפשענ ַא קנערעג ךיא

 רע .רימָאטישז ןופ ,רוש ןעמָאנ ן'טימ טנַארגימיא ןעטנענילעטניא

 --- עינָאלָאק רעד ןיא ןערוניפ עטנַאקַאב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 טימ ןוא רעטקַארַאכ ןייז ןיא טייקנידנעטשטסבלעז טימ ,רענולק ַא

 .ךַארּפש ןייז ןיא רָאמוה ןעגיטפינ א

 רעזנוא ןענישרע זיא סע ןעוו ,רימ וצ רע טגָאז --- ,ןַאהַאק ---

 .גנוטייצ רעייא ראפ לַאדעמ ַא טמוק ךייא --- ,רעמונ רעטשרע

 טנעמילּפמָאק רעד זא ןהעזעג ךיא בָאה עלעכיימש ןייז ףיוא

 ."ךעלעטניּפ טימ , זיא

 ,טגערפעג ךיא בָאה -- ? רוש ,רהיא טניימ סָאװ ---

 ַא ןעבָאה סעקַאװטיל זַא ,טסואוועג לָאמ עלַא בָאה ךיא ---

 הּפצוח ליפ ױזַא רעבָא -- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,הּפצוח ךס

 ןייק וליפַא טָאה ,"טייצ עיינ  רעייא טימ סױרַא טזייוו רהיא יו
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 ַא ןעבָאה טעװ גנוטייצ רעייא .ןעזיוועגסיורא טינ ךָאנ קַאווטיל

 .גלָאפרע ןעסיורנ

 סָאד טעיימס יו :בָאג ַא ןעבעג ןעמונעג רימ רע טָאה ןַאד

 עמַאמ-עטַאט יו שידיא ןעטסָארּפ אזַא ןעביירש וצ שנעמ א

 ? ןערייר

 ,ןהעש טינ זיא שידיא עכַאפנייא ןעכיורבעג וצ זַא 5ל2 םעד

 ןעשידיא םעד ןיא .ךיוא ענהיב רעד ףיוא טיהעג ןאד ןעמ טָאה

 ןליפא טגעלפ טפָא ."שירעמשטייד , ןעדייר ןעמ טגעלפ רעטַאעט

 ןעדייר ענהיב רעד ףיױא לוש ַא ןופ שמש ַא רעדָא ריסח א

 ."שטייר ,

 רעליּפשיוש רעשידיא רעד ןעראוועג טנָאמרעד זיא ןעביוא

 רעטשרע רעד טימ אקירעמא ןייק ןעמוקענ זיא רעכלעוו ,ּפרַאק

 .(1884 ןופ רעמוז םעד ןיא) ינַאּפמָאק רעטַאעט רעלענָאיסעּפָארּפ

 רעד ףיוא טדער רע סָאװראפ טנערפעג לָאמַא םהיא בָאה ךיא

 זַא ,ןעוועג זיא רעפטנע ןייז ןוא ,שידיא טָאטשנא "שטייד , ענהיב

 -ליבוצסיוא םוקילבוּפ םעד זיא רָאיטקַא ןעשידיא ַא ןופ טכילפ יד

 ,ןושל ןעלעדייא ןא ןעדייר םהיא ןענרעל וצ ,ןעד

 -רעכעל יו רהעמ טינ ןעוועג זיא "שטייד, ענעגייא ןייז זַא

 -נערעי .טסואוװעג טינ אמתסמ רע טָאה סָאד -- שידיא עכיל
 םענעכָארבעג ַא ןעדייר וצ זַא טנייצרעביא ןעוועג רע זיא סלַאפ |

 .שיריא ןעצנַאנ א ןעדייר וצ יו רענהעש זיא שטייד

 טעװ טַאלבךעכָאװ רעזנוא זא ,טנָאזענסיוארָאפ טָאה רוש

 ףיוא ןעבירשענ זיא יז לייוו עקַאט ,גלָאפרע ןעסיורג ַא ןעבָאה

 יד זַא ,טביולנענ טָאה רע .ןושל-עמַאמ "ןעגיד'הּפצוח , אזַא

 םיוקמ רשפא טלָאװ האובנ ןייז ןוא .ןעפיוק רהיא ןעלעוו ןעסַאמ

 -עגנָא ןעטלָאװ גנוטייצ רעד ןופ ןערָאטקאדער יד ןעוו ,ןערָאװעג

 ךיא ןיב רעבָא יוזא .ראלַאד טרעדנוה רֶאֹּפ א טימ שטָאכ ןעגנאפ

 יא ,רעשזדענעמ יא ,רָאטקערָאק יא ,רָאטקַאדער-טּפיױה יא ןעוועג

 -כילפ עלַא עזיד ןוא .טנעשזדייאדנניזײטרעװדַא יא ,רעטלאהכוב

 יירפ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןעדנוטש יד ןיא טליפרע ךיא בָאה ןעט

 טָאה ,רעדיוו ,יקסוועיַאר .סנָאססעל טַאוװירּפ ןופ ןוא ?וקס ןופ
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 ןיא ?ייטנא ןייז ןוא קירבַאפ ןיא טייברַאעג רעווש נָאט ןעצנַאג ַא
 .ןעדנעוװוַא יד ףיוא טקנערשַאב ןעוועג זיא טייברַא רעזנוא

 ןעמָאנ ן'טימ רעטנירּפ ַא ייב טקורדעג ךיז טָאה גנוטייצ יד

 םעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,?ערעלעק ַא ןיא ,ןאטטָאק

 .ןָאשזיװיד טימ ןעמַאזװצ ךיז טמוק טירטפ לענַאק ואוו ,ץַאלּפ

 טגעלפ ןאטטָאק ,רמ ןעכלעוו ,קסעד לעקיטש ַא ייב ,ןעטרָאד ןוא
 ,"עיצקַאדער , רעזנוא ןעוועג זיא ,ןעכיורבעג וצ ןעביולרע זנוא

 ךָאנ ןעפיױלמורַא געלפ ךיא .ףמַאק רערעווש ַא ןעוועג זיא'ס

 טָאה זנוא סָאװ ,ראלָאד רֶאֹּפ יַד ךָאנ ןוא סטנעמזיײטרעוװדַא

 -סענויב רעגיד'הרצ ץנַאג ַא ןעװעג ןיב ךיא  .ייז רַאפ טמוקענ

 ןעוועג ןיא רָאטקעלָאק ןוא רָאטיסילָאס סלַא טײברַא ןיימ .,ןַאמ
 -ענ טָאה רעזייטרעוודא ןא ןעוו  .אדנַאגַאּפָארּפ םימ טשימענ

 טָאה גנוטייצ רעזנוא ןעכלעוו ,םזילַאיצָאפ םעד ןופ סַאּפש טכַאמ

 -רַאפ ןוא עטַאבעד ַא ןעהיצרַאפ םהיא טימ ךיא געלפ ,טגידערּפענ
 םעד ןערָאלרַאפ רַאנָאז ךיא בָאה לַאפ ןייא ןיא טייצ ןעריל

 ןַאמ-סענזיב םעד ןוא טכָאקוצ ךיז בָאה ךיא .ךיוא רעזיײטרעװדַא

 -יײברַא םעד ןופ טבעל סָאװ ,עקוװַאיּפ ַא זיא רע ןזַא ,טרעלקרע

 .רָאטס ןייז ןופ טרישרַאמעגסױרַא ץלָאטש בָאה ןוא ,טולב ס'רעט

 ַא ןעטלאהעג טָאה רעכלעוו ,רעלדנאס ןעמָאנ ן'טימ דיא ַא

 ןעבילברַאפ זיא ,סרעגטָאר ןעבעל ייוודָארב טסיא ףיוא רָאטס-ךוש

 ןוא ןהעזעגנ טפֶא םהיא טימ ךיז בָאה ךיא לייוו ,ןורכז ןיימ ןיא

 -רעדנַאנַאפ ךימ טנעלפ רע .,םהיא טימ ןעסעומש עננַאל טאהעג

 טינ ןעלעוו'ס ןוא טלעג ןהֶא ןעבעל ןעלעוו ןעשנעמ ױזַא יו ןעגערפ

 ןיא 'ןַאלּפ, רעד .עמירא ןייק ןוא עכייר ןייק ןייז

 ןעטרַאװ ןעזָאל ךימ טנעלפ רע ןוא ; ןעוועג ןעלעפעג קרַאטש םהיא

 -עוו ןערעה וצ רעטייוו ידכ ,רעמָאטסָאק ַא ן'רטּפ'ּפָא טגעלפ רע זיב

 ןייא יו רהעמ רעבָא ;ןעטייצ-ס'חישמ עשיטסילַאיצַאס יד ןעג

 -עג טינ טנעמוײטרעװדַא ןייז רַאֿפ םהיא ייב ךיא בָאה ראלאד

 .ןענירקסיורַא טנעק

 ךיז ןעבָאה ,רעמונ רעטירד רעזנוא ןענישרע זיא סע ןעוו
 טימ טיילעגנוי ייווצ ןעמוקענ ןענייז סע .ןעטנערוקנַאק ןעזיווַאב
 -נעטײברַא ,טפייסעגּפָא ןעבָאה ייז סָאװ ,ראלאד טרעדנוה טכַא



 2413 נוגעװַאב רעטייברַא רעשידוא רעד ןויא סעבָארּפ עטשרע

 ַא טעדנירגעג ןעבָאה ייז ןוא ,סירָאטקעפ רענַאקירעמא ןיא גיד

 -װַאלסערב לעבַא ןוא ץנימ סעזָאמ טימ טַאלב-ןעכָאװ עלאקידַאר

 ןעוועג זיא גנוטייצ רעייז ןופ ןעמָאנ רעד .ןערָאטקַאדער סלַא יקס

 יירעקורד ענענייא ןַא טעדנירגענ ןעבָאה ייז ."גנוטייצ-סקלָאפ,

 ןעוועג ןיא גנוטייצ רעייז .רָאלפ ןעצנַאנ ַא ןעמונרַאפ ןעבָאה ןוא

 טיײברַא-קורד ןעמונעגנָא ןעבָאה ייז ןוא ,ערעזנוא יו רעסערג ליפ

 .ךיוא ערעדנַא ןופ

 ראלאד טרעדנוה עכילטע ןענירק טנעקענ ןעטלָאװ רימ ןעוו

 עיינ. יד טלָאװ ,ןעטַאנָאמ עטשרע יד ןעציטש וצ גנוטייצ יד

 רעבָא ןעבָאה רימ .ןעטלַאהענסיױוא אמתסמ ץיננערוקנַאק יד "טייצ

 רעווש טָאהעג רימ ןעבָאה ךָאװ עדעי .טנעס ןייק טנָאמרַאפ טינ

 "ורד םעד ןעלָאצַאב וצ ןעגָארקעג ןעבָאה רימ רעדייא ןעפמעק וצ

 זיא רע רעבָא ;שנעמ רעכילדניירפ ץנַאג ַא ןעוועג זיא רע .,רעק

 ןעטייקנירעװש עטסערנ יד טימ .רעכייר ןייק ןעוועג טינ ןיילַא

 .רעמונ ןעטרעפ םעד ןיב ןעגיוצרעד רימ ןעבָאה ןעטסגנַא ןוא

 יד ןוא קיירטס א ןעמוקעגרָאפ ןַאד זיא רעדיינש יד ייב

 ןעמהענ רעבָא ,ןעציטש טלָאװעג גנוטייצ רעזנוא טָאה ןָאינוי

 ןעטלַאהעג רימ ןעבָאה עיצַאזינַאגרָא-רעטײברַא ןַא ןופ עציטש

 ,ןעסנָאנַא יד רַאפ ןעמונעג רָאנ ןעבָאה רימ ;ןעכערברַאפ ַא רַאפ

 עיינ, יד טָאה סָאד רעבָא ,טלעטשעגניירַא טָאה ןָאינוי יד סָאוװ

 .טעװעטַארעג טינ טיוט ןופ "טייצ

 ןערעױדַאב ןיימ וצ ?ןעוועג סָאד זיא גנוטייצ ַא רַאפ סָאװ
 ."טייצ רעיינ; רעד ןופ עיּפָאק ןייא ןייק ןעגירק טינ ךיא ןעק

 -טנע טָאה יז .טלַאהניא רהיא ןוא םינּפ רהיא רעבָא קנעדענ ךיא
 ןיימ .עיצַאטינַא רעשיטסילַאיצַאס ןופ הלחתה עמַאס יד ןעטלַאה

 .רעוויאַאנ-ךילמיצ ַא ןעוועג זיא רעמונ ןעטשרע םעד ןיא ?עקיטרַא

 ץ'טימס ננוטייצ רעזנוא ןופ ננוניישרע יד גידנעדניבנעמַאזוצ

 -ידיא יד בָאה ךיא ; הרות-זתמ ןענעוו טדערענ ךיא בָאה ,תועובש

 עבלעוו ,ןעקנַאדעג עשיטסילַאיצַאס יד זַא ,טנַאזעג רעטייברַא עש

 זיא ,ָאזלַא .הרות רעייז ןייז ןעפרַאד ,ןערעלקרע ייז ןעלעוו רימ

 .הרות-ךתמ עיינ ַא ננוטייצ רעזנוא

 -שרע רעד טָאה ,ןעלקיטרא ס'יקסוועיַאר ןוא עניימ רעסיוא
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 יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא ןופ לעקיטרַא ןַא ןעטלַאהטנע רעמונ רעט

 ןָאטעילעפ ַא ."ןעטייצ ס'וניבר השמ ןיא רעטיײברַא יד, ןעגעוו

 לשמ ןעשיטסילַאיצָאס ַא ןעטלַאהטנע טָאה רעמונ ןעזיד ןיא

 .לשמנ 8 טימ

 -העז ןעוועגנ ןַאד זיא סענזיביסננוטייצ עשידיא עצנַאנ יד

 -יא םעד ןופ "עסערּפ עשיטסילַאטיּפַאק, יד .,טלעקיווטנע גינייוו

 ןופ רעטומ יד -- "ןעטעזַאג יד, ןעווענ זיא לַאטרַאװק ןעשיד

 א ןענישרע ןיא רעהירפ טייצ רעצרוק ַא טיס ."טָאלבענַאט,

 רהיא ."עשיטסילַאטיּפַאקא ַא ךיוא ,גנוטייצ עשידיא עטייווצ

 ןעבלעז םעד ןופ ןעוועג עדייב ןענייז ייז .טינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ

 יא ךַארּפש יד .נידלעטדעטשךןיילק ןוא שיסקָאדָאטרָא : טרָאס

 ךעלקיטש טימ ןוא "שירעמשטייד , טימ טעװעקיּפעגנָא ןעוועג

 רעכילגעט ַא ןופ .רעטעלב-ךעכָאװ ןעוועג ןענייז עדייב .ארטנ

 .ט'םולח'עג טינ םענייק ןַאד ךָאנ ךיז טָאה גנוטייצ רעשידיא

 ,גנוטייצ עשידיא עטירד ַא ןענישרע זיא ל?לעסיבַא רעטעּפש

 טינ רהיא ןעמ טָאה סדנעטס יד ףױא .טַאלבױעכָאו ַא ךיוא

 -קַארַאכ רעד ןעוועג ןיא ןופרעד עכַאזרוא יד .,ןעניפענ טנעקעג

 רָאטקַאדער רעד .סטנעמזיײטרעװדַא ערהיא ןופ ענינייא ןופ רעט

 רע זַא ,סעמריפ עכילטסירק טדערעגנייא טָאה תיבה-לענ ןוא

 -סָאס רעדָא ךיש יו הרוחס ַאזַא ףיוא "דשכה, ַא ןעבעג ייז ןעק

 זַא ,טנעמזייטרעװדַא ןַא טקורדעג ךילקריוו טָאה רע ןוא סרעדנעּפ

 םינבר ןופ טנעקרענָא ןענייז עמריפ רעסיוועג ַא ןופ סרעדנעּפסָאס יד

 -ָאק להָאצ עניילק ַא רָאנ ןעקורדּפָא טנעלפ רע ."ע'רשכ, סא

 ,סעיּפָאק יד ןיא .סרעזייטרעוודא יד ראפ רָאנ --- עכלעזא סעיּפ

 ךיז ןעבָאה ,סרעזייטרעוודא עשידיא ענייז ןעקיש טנעלפ רע סָאװ

 םתס רע טָאה סעיּפָאק "עשידיא , .ןענופעג טינ "םירשכה, עזיד

 -טינ יד ןופ ןעמוקעג זיא טפנוקנייא טּפיױה ןייז .טקורדעג גינייוז

 .עשידיא

 -רעטייברַא עלאקידַאר ַא ןעוועג זיא "גנוטייצ-סקלָאפ , יד

 רעבא ,"טייצ עיינ, יד יו רעננעל טריטסיזקע טָאה יז .גנוטייצ

 ,יירד רהֶאֹי א יו רהעמ טינ -- גנאל רהעז טינ ךיוא





 .1888 ןיא טריפ ַארג ַאטַאפ -- .ןַאה

 א

 א

מ
ע
 

א
י
 
ר

 

 טא

א
 

א
 

ר

 

=
 
ב

י

 

: 

: 

: 

: 

ר
 

: 

: 

6 
2
 
א
 

א

 

3 

י
י
 

א
 

= 

5 

0
 

 שי ר 2



 .לעטיּפַאק רעטניינ

 .ןערהָאי ענידמרוטש ייווצ

1 

 .עבמָאב רע'ָאגַאקיש יד

 ןעטַאַאטש עטנינייארַאפ יד ןיא ןענייז 6 רהָאי םעד ןיא

 םרעדורעגפיוא ןעבָאה עכלעוװ,ןעשינעהעשעג ייוװצ ןעמוקעגרָאּפ

 םריסַאּפ טָאה ענייא .טרפב ןעטסילַאיצַאס ןוא דנַאל עצנַאג סָאד

 ענעדישרַאפ ץנַאנ ייווצ .קרָאי וינ ןיא ערעדנַא יד ;ָאגַאקיש ןיא

 יקַאװעגסױרַא רעבָא ןענייז ייז ;ןעוועג ייז ןענייז ןעשינעהעשעג

 רעכלעוו ,טסײנ-טסעטָארּפ ַא ןופ : לעצרַאװ ןעבלעז םעד ןופ ןעס

 -טכַא ןַא רַאפ גנוגעװַאב רעפרַאש ַא ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה

 .גָאט-סטיײברַא ןענידנוטש

 -ַאפעג רהַאי םענעי ןופ יַאמ ןעטירד םעד זיא ָאנַאקיש ןיא

 יז ןעו ,טנעמָאמ םעד ןיא ,טייל-סילֲאּפ ףיוא עבמָאב ַא ןעל

 ןינ .גניטימ-רעטייברַא "רעעדןעּפָא , ןַא טלעטשענּפָא ןעבָאה

 גנוגידלושַאב רעד ףיוא ןערָאװעג טריטסערַא ןענייז ןעטסיכרַאנַא

 .טיוט םוצ טליײטרוארַאפ ןעמ טָאה ייז ןופ ןעביז ןוא ,דרָאמ ןיא

 רעטייברא יד ןעבָאה ,רעמוז םענעי ןופ עדנע םוצ ,קרָאי וינ ןיא ןוא

 ,ןַאמ ןעטמהירַאב א רַאפ ףמַאק-?הַאװ ןענידריווקרעמ א טרהיפעגנָא

 רַאפ טַאדידנַאק רעייז סלַא טלעטשעגסיורַא ןעבָאה ייז ןעמעוו

 דינייוו טינ ט'שער'עג טָאה סע ןעכלעוו טימ ,ףמאק ַא -- רָאיעמ

 | .עבמָאב רע'ָאגַאקיש רעד טימ יו רעג

 קורדנייא ןעפיט ַא ןעזָאלעגרעביא ןעבָאה ןעגנודיסַאּפ עדייב

 םכַאמעג ייז ןעבָאה רעגייטש ןעטקערידניא ןַא ףיוא .רימ ףיוא

240 
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 ןעפלָאהעג רימ ןוא ןעקנאדעג עניימ ןיא שינערהעקרעביא ןא

 ןעבעגרעביא רוציקב לע ךיא .ןעננונייצרעביא ערָאלק וצ ןעמוק

 .ןעטקַאפ .עשירָאטסיה עדייב

 ,טײקגיזָאלסטײברַא ןופ רהָאי ַא ןעוועג זיא 1880 רהָאי רעד

 -ַאב ןהֶא ןעגנאנעגמורא ןענייז רעטייברא רענאקירעמַא ןעסַאמ

 סע ואוו ,ןעקירבַאפ עליפ ףיוא ןעבָאה ךָאנ וצרעד .גנוניטפעש

 יד ןעשיוצ .סקיירטס ןעננאפעגנָא ךיז ,טייברא ןעוועג ָאי זיא

 יד טלעקיוטנא ןעוועג ןַאד ןיא ָאנַאקיש ןופ רעטייברַא עשטייד

 יד ןופ טצָארּפשעגסיױרא טָאה עכלעוו ,גנוגעווַאב עשיטסיכרַאנַא

 טּפיוה רעד ."סבָאלק ערענָאיצולָאװער-לַאיצַאס , עטנָאמרעדנעביױא

 ַא ,זעיּפש טסוגוא ןעװעג ןיא גנוגעװַאב רעזיד ןופ רערהיפ

 טנעקעג ,ךַארּפש-רעטומ ןייז ץוח ַא טָאה רעכלעוו ,שטייד רעגנוי

 ףיוא רענדער רעטונג ַא ןעוועג ןזיא ןוא ,שילגנע טנעכייצעגסיוא

 "יש רעד ןופ רָאטקאדער רעד ןעװעג ןיא רע .ןעכַארּפש עדייב

 רעדנעטייל רעד ןוא ."גנוטייצ-רעטייברא, רעשטייד רע'ָאגַאק
 .גנוגעוַאב רעצנַאג רעד ןופ טסיינ

 רענאקירעמַא ןַא ןוא ןעשטייד ערעדנַא עכילטע ןוא זעיּפש
 יפאהבעל ַא ןעמונעג ןעבָאה ,סנָאסרַאּפ טרעבלַא ןעמָאנ ן'טימ
 סנָאסרַאּפ  .גנוגעװַאב רענידנוטש-טכַא רעד ןיא לייטנא ןעט
 ןעשיטסיכרַאנא ןעשילגנע םעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא
 ןיא ןענישרע ךיוא זיא רעכלעוו ,(רעקעוו רעד) "םרַאלַא, ןאגרָא
 ןעטסיכרַאנַא ערעדנַא עכילטע ןוא זעיּפש ןוא רע .ָאגַאקיש
 םעד רַאפ סעדער ןעטלאה ןוא גניטימ וצ גניטימ ןופ ןהענ ןעגעלפ
 ,גָאט-סטייברא ןענידנוטש-טכַא

 ןעבעל ןעמוסעגרָאפ ָאנַאקיש ןיא זיא רעכלעזַא גניטימ ןייא
 -ָאה סע ואוו ןוא קיירטס א ןעוועג ןַאד זיא סע ואוו ,ירָאטקעפ ַא
 ןעטירד םעד ןעוועג ןיא סָאד .סבעקס ענינייא טייבראעג ןעב
 ןעשיווצ סיוטשנעמאזוצ ַא ןעמוקעגסיורא זיא סע .1886 ,יַאמ
 ײצילַאּפ ןעזיוואב ךיז טָאה סע .סרעקיירטס יד ןוא סבעקס יר
 יד ;עבָאה ןַאד .רענייטש טימ ןערָאװעג טנעגנעגַאב זיא יז ןוא
 טיוט ןעלאפענ ןענייז ןעשנעמ סקעז .ןעסיש ןעמונעג טײלסילָאּפ
 .ןערָאװעג טעדנואווראפ ןענייז עליפ ןוא

 עכלעוו ,עיצַאמַאלקָארּפ ַא ןעזָאלעגסיױרא ןַאד טָאה זעיּפש
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 רע "!המקנ; :יירשעגסיוא םעד טימ ןעננאפעגנָא ךיז טָאה

 ךיז ןוא ןענעפאווַאב וצ ךיז רעטײברַא יד טרעדָאפעגפיוא טָאה

 ,סעקַאטֿש ןענעג ןעצישַאב וצ

 םעד רַאפ ןערָאװעג ןעפורעג זיא גניטימ-סָאמ רעלעיצעּפס א

 יַאפ"סקעז םעד ןעמַאדרַאפ וצ קעווצ םעד טימ טנעווַא ןעטסקענ

 עה םעד ףױױא ןענופעגטַאטש טָאה גניטימ רעד ,דרָאמ ןעגיכ

 ערעיוהעגנוא ןַא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז זיא סע ,רעווקס טעקרַאמ

 ןופ ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז סעדער יד .ןעשנעמ עסַאמ

 ןעמָאנ ן'טימ טסיכרַאנַא ןעשילגנע ןַא ןוא ןע'נאסראּפ ,ןע'זעיּפש

 ויא ,ןָאסירעה .ה רעטרַאק ,ָאנַאקיש ןופ רָאיעמ רעד .,ןעדלעיפ

 טָאה ןעמ םירָאװ ;גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ןעמוקעג ?עיצעּפס

 ָאד סָאװ ןהעז טלָאװעג טָאה רע ןוא ,טָאיַאר ַא ףיוא טכירעג ךיז

 יד ןופ רֶאּפ ַא טרעהעגסיױא טָאה רע יו םעדכָאנ .ןייז טעו

 ער יד ןַא ,ייצילַאּפ רעד נידנערהעלקרע ,קעװַא רע זיא ,סעדער

 רעד ךיז טָאה זייווכעלסיב .עכילרהעפעג ןייק טינ ןענייז םעד

 .ןהענוצ ןעמונעג םלוע

 ןענייז סעדער יד  .דוַארק רעניילק ַא רָאנ ןעבילבענ זיא סע

 "ןעכילרהעפעג-טינ? ןעבלעז םעד ןיא ץלַא ,ןערָאװעג טצעזענטרָאפ

 הנחמ עצנַאג ַא ןעויװַאב ךיז טָאה גנילצולפ ,רעהירפ יו ןָאט

 .ןעבירטוצ גניטימ םעד טָאה ןיעטּפעק רעייז ןוא טייל-סיִלָאּפ

 םריטסעטָארּפ טָאה רע .ןעדייר ןיא ןעטלַאהעג ןַאד טאה ןעדלעיפ

 .גנולמַאזרַאפ יד טרעוורַאפ רע סָאװראפ ןיעטּפעק םוצ

 םעד ןיא .טגָאזעג רע טָאה --- ,"ךילדירפ ךָאד ןענייז רימ ,

 ןַאמ-סילָאּפ ןייא .עבמָאב ַא טצאלּפעג טָאה טנעמָאמ ןעבלעז

 .ןערָאװעג טעדנואווראפ ןענייז עכילטע ןוא טוט ןעלַאפעג זיא

 סקניל ןוא סטכער ןעסיש ןעמונעג ןַאד טָאה ייצילאּפ יד

 םרעפטנעעג ןעבָאה רעטייברא עדנעזעוונא יד ןופ ענינייא ןוא

 ירַאפ ןוא עטיױט ןעװענ ןענייז סע .ןעטעלָאטסיּפ ערעייז טימ

 ןעלַאפעג ןענייז טייל-סיִלאּפ ןעביז .ןעטייז עדייב ןופ עטעדנואוו

 "רַא יד ןופ ןוא ;ןערָאװעג טעדנואוורַאפ ןענייז גיצכעז ןוא טיוט

 ןענייז גיצפופ םורא ןוא עטיוט רעיפ ןעלַאפעג ןענייז רעטייב

 .ןערָאװעג טעדנואוורַאפ
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 -עג טינ ןעמ טָאה עבמָאב יד ןעפראוועג טָאה סע רעװ
 ,טינ םויה-דע סייוו ןעמ ןוא טסואוו

 יד ןיא םזילַאיצָאס ןופ עטכישעג, ןייז ןיא טיווקליה סירָאמ
 :עדנעגלָאפ סָאד טלהעצרעד "ןעטַָאַאטש עטגינייארַאפ

 טריטסערא ןענייז סָאװ ,יד ןופ רענייא ,דלעבַאנש הףלָאדור,
 ןיא ןעפָאלטנא ןזיא רעכלעוו ןוא ,עבמָאב רעד בילוצ ןעראװעג
 ,ןַאמ רעד סלַא ןעוועג טכַארטַאב טייצ עגנאל א ןיא ,אּפָאריײא
 -ייא ןיא ןיוש גידנעייז רעבָא ;ןעפרַאװעג עבמָאב יד טָאה סָאװ
 ןעבָאה עליפ .טנעקיילעגּפָא לָאמ ערערהעמ סָאד רע טָאה ,אּפָאר
 -פעוו ,רָאטַאקָאװָארּפ ַא ןעפרָאװעג טָאה עבמַאב יד זא ,טביולגעג
 רעד ןופ ןוא ןעטסילַאטיּפַאק יד ןופ טלעטשעגנָא ןעוועג זיא רעכ
 יד ןעכערבוצוצ עטכישעג רעזיד ךרוד קעווצ םעד םימ ייֵצילַאּפ
 ",גנוגעוַאב-ןעדנוטש-טכַא

 -וייה ןיב סינמייהעג ַא סינמייהענ יד טביילב סלַאפנעדעי
 עדנעגלָאפ יד טריטסערַא ןַאד טָאה ײצילַאּפ יד .גָאט ןעגיט
 פעוימעס ,סנָאסרַאּפ טרעבלַא ,זעיּפש טסונוֶא :ןעטסיכרַאנַא
 יאול ,לעגנע שזדרָאשזד ,רעשיפ ףלָאדַא ,בַאװש לעקיימ ,ןעדלעיפ
 .רעגנילעז םַאיליװ ןוא ,דלעבאנש ףלָאדור ,עבענ רַאקסָא ,גניל
 םעד ןיא גידלוש ןענייז ייז זַא ,ןעוועג זיא ייז ןעגעג ענאלק יד
 עבמָאב רעד ןופ ןעלאפעג זיא רעכלעוו ,ןאמ-סיִלָאּפ םעד ןופ טיוט
 רימ יוװ ,דלעבאנש ,(ןעגעד ןעוועג זיא ןעמָאנ ס'ןאמ-סיִלָאּפ םעד)
 .רעביא ןיא ,רעדיו ,רעגנילעז ,ןעפָאלטנַא זיא ,ןהעזעג ןעבָאה
 ןוא ןעטסיכרַאנַא יד ןעגעג תודע סלַא ייצילַאּפ רעד וצ ןעננאגעג
 ,טייהיירפ ןוא ןעבעל ןייז ןענואוועג רע טָאה םעד טימ

 -עננָא ךיז טָאה ןעטסיכרַאנַא טכַא יד רעביא לעיירט רעד
 ןעוועג ןיא רעטכיר רעד .1886 ,ןושזד ןעט21 םעד ןעגנַאפ
 ניצרעפ-ןוא-ןיינ טרעיודעג טָאה לעיירט רעד .ירעג .ע ףעזָאשזד
 ןופ טכורפ יד ןעוועג עבמָאב יד זיא גנוגידלושַאב רעד טיול .נעט
 זא ;טרהיּפעגנָא ןעבָאה עטנָאלקעגנָא יד סָאװ ,עיצַאטיגא רעד
 זַא ןוא דרָאמ ןהעגַאב וצ םלוע םעד טצעהעגפיוא ןעבָאה ייז
 .ןופרעד טַאטלוזער א ןעוועג זיא טיוט ס'ןענעד

 גנוננידלושאב יד ןיא טקנוּפדנַאטש ןעכילצעזעג ַא ןֹופ
 רעד םירָאוו .,ןיזנוא ןע'טושּפ א הוא טעדנירגעג ןעוועג
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 זיא רעדרעמ רעד סָאד ,ןעזייװַאב לָאז ןעמ זא ,טרערָאפעג ץעזעג

 -ַאב יד ןופ סולפנייַא םעד רעטנוא ןעגנַאנַאב ןעכערברַאפ םעד

 ןעקעדטנע וצ ץלַא ןופ רעהירפ ןעוועג גיטיונ זיא ,ָאזלַא .עטגידלוש

 "נוא ךָאד זיא ,טינ בא  עבמָאב יד ןעפרָאװעג טָאה סע רעוו

 םעד רעטנוא ןָאטענ סָאד טָאה רע זא ,ןעזיװַאב וצ ךילגעמ

 רעפרַאװ-עבמָאב רעד רעוװ ןוא .עטריטסערא יד ןופ סולפנייַא

 .ףירנַאב ןייק טאהעג טינ ןעמ טָאה ןעוועג זיא

 -עגנָא יד ןענעג שיאייטרַאּפ ןעווענ ןעפָא זיא רעטכיר רעד

 טימ טריזיטַאּפמיס טינ רַאגָאז ןעבָאה סָאװ ,סרעיִאל .עטנַאלק

 רעגייטש םעד ןופ טכארבעגפיוא ןעוועג ןענייז ,ןעטסיכראנַא יר

 ןעטאדידנַאק ןופ טסיל ַא .סעצָארּפ םעד טרהיפעג טָאה רע יו

 "נוא ןַא ףיוא ןעלעטשנעמאזוצ ןעסייהענ רע טָאה ירושזד רעד וצ

 -עג ןעבילקעגסיוא זיא אפוג ירושזד יד ןוא .ןפוא ןעכילצעזעג

 יד סָאד ,ןהעזעג ךיילג טָאה ןעמ זא ,טרַא אזא ףיוא ןערָאװ

 ןעטסעטָארּפ ענייק .עטגנָאלקעגנָא יד ןעגעג ןענייז ןַאמ ףלעווצ

 .ןעפלָאהעג טינ ןעבָאה סרעיִאל יד ןופ

 אקירעמא ץנאג ןופ ןוא אנאקיש ןופ ןעטסילַאטיּפַאק יד

 םגידנעעג ךיז טָאה ל?עיירט רעד ןוא ,טולב טרעדָאפעג ןעבָאה

 "ראפ ןענייז עטגָאלקעגנָא ירד ןופ ןעביז .שנואוו רעייז טיפ

 רהֶאי ןהעצפופ וצ רענייא ןוא טיוט םוצ ןעראוועג טלייטרוא

 .שינגנעפעג

 ןהעז רימ ןעלעוו טגידנעעג ךיז טָאה עמַארד יד סָאװ טימ

 .רעטייוו

2. 

 .םנייּפמעקילהַאװ רעקרָאי וינ ןופ עטכישעג רעד ןיא סעיינ ַא

 ירנעה יד -- .ןיײּפמעק שזדרָאשזד ירנעה רעד --

 .עירָאעט שזדרַאשזד

 ןופ רעמוז עדנע ןעמוקעגרָאפ זיא גנוריסאּפ רעקרָאי וינ יד

 עשיטילַאּפ ןייר א ןעוועגנ זיא סָאד .(1886) רהֶאי ןעבלעז םעד

 טימ טָאה ,טגאזעג ןיוש ןעבָאה רימ יו רעבא .שינעהעשעג
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 רעד טימ יװ רענינייו טינ דנַאל ן'רעביא טמערוטשעג רהיא
 ,עבמָאב רע'ָאנַאקיש

 ןוא ,רעקרָאי וינ ןעטלַא ןַא רַאפ 1880 רהָאי םעד ןֵא םפור
 ןייז טימ ן'שזדרָאשזד ירנעה ןָא ןענָאמרעד ךיילג ךיז טעװ רע
 רעד ביוא ,ןייז ױזַא טעוװ ךילכעזטּפיוה .,רָאיעמ רַאפ ןיײּפמעק
 ,חלג רעשילױטַאק ַא רעדָא ןעשיטילָאּפ ַא זיא רעקרָאי וינ רעטלַא
 -ַאיצָאס א -- טרָאס ןעטרעקרַאפ-טקנוּפ ַא ןופ שנעמ ַא רעדָא
 ךיז טָאה רעדורעג רעגידריווקרעמ ַא .טסיכרַאנַא ןַא רעדָא טסיל
 טרעהעג ךיז טָאה ןעיירשעג ןימ רעיינ א .טײרּפשעגרעדנַאנַאפ
 עיינ ,ןעזיוואב ךיז ןעבָאה סענעצס עיינ ;ּףמַאק-להַאוו םעד ייב
 .ןערָאװעג ןעפורעגסיױרא ןענייז ןעלהיפעג

 ןעמוקרָאפ ףמַאק-?האו רענַאקירעמַא ןַא טגעלפ ךילנהעוועג
 עשיטַארקַאמעד יד ,ןעיײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק ייווצ יד ןעשיווצ
 -ינַאנרַא רעקרָאי וינ יד טנעלפ לָאמַא .עשינַאקילבוּפער יד ןוא
 -ךנייפ ייווצ ףיוא ןערעוו ןעטלָאּפשוצ ןעטַארקַאמעד יד ןופ עיצַאז
 יירד ןייז ןעלהַאװ-טדָאטש יד ייב ןעגעלפ ןַאד ןוא ןערעגַאל עכיל
 רעטקַארַאכ םעד טָאה סָאד רעבָא .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק
 ןוא רערהיפ יד םירָאװ ,טרעדנעעג טינ ףמַאק-להַאו םעד ןופ
 סע .ןעּפיט עשיטילָאּפ עבלעז יד ןעוועג עלַא ןענייז ?עפעלכָאק
 .טרעהענ ןעבָאה ייז ײטרַאּפ רעכלעוו וצ טכַאמענסיוא טינ טָאה
 -ַאב וצ -- גנובערטש עבלעז יד טַאהעג ייז ןעבָאה עלַא טעמכ
 ,טדָאטש יד ןעװעבַאר

 ןיא סע .גנוניישרע רעדנַא ץנַאנ ַא ןעוועג זיא לָאמ ןעזיד
 ןייא ; םידדצ ייווצ ןעשיווצ סיוטשנעמַאזוצ רעטסנרע ןַא ןעוועג
 עשיטילָאּפ עטּפורָאק ערעייז ןוא עכייר יד ןופ ןענַאטשַאב זיא דצ
 -ייברא רענַאקירעמַא יד ןופ -- דצ רערעדנַא רעד ןוא ,םיתרשמ
 -נָא ןוא רשוי ןופ רעהעטשרָאפ עטעדליבעג ןוא סנָאינוי-רעט
 ױױזַא .ףמ אק-ןעס ַאלק ַא ןעװעג ןיא סע .טייקגידנעטש
 רע ןיא רעכלעזַא סלַא ןוא םידדצ עדייב ןעפורעגנָא םהיא ןעבָאה
 .ןערָאװעג טרהיפעגננָא

 ַא ןערעייז טימ ןעטערטסױרַא ןעלָאז רענריב עכילרהע זַא
 טָאה סָאד -- סנעשיטילַאּפ ענעברָאדרַאפ יד ןעגעג םַאדידנַאק
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 ןעבָאה רעהירפ רעבָא .ןעפָארטעג ךיוא 1886 רהָאי םעד רַאפ

 םלוע רעד .טָאהעג טינ תושממ ןייק ןעגנוטערטסױרַא עכלעזַא

 "רַאפ ייז טָאה עסערּפ יד ;ייז טימ טריסערעטניא טינ ךיז טָאה

 ןעקיטשרעד טלָאװעג יז טָאה ןענייווש ן'טימ ?ייוו טינ --- ןעגיווש

 רָאנ ,(ןעקיטשרעד וצ סָאװ ןעווענ טינ זיא סע) טבַאמ רעייז

 -עג טינ גנוטיידַאב ןייק ןעבָאה ןעגנוטערטסױרַא יד לייוו טושּפ

 .(* לַאירעטַאמ-סננוטייצ סלַא טַאה

 -עג טָאה טדָאטש יד  ,לָאמ ןעזיד ןעוועג זיא שרעדנַא ץנַאג

 סע .שודרָאשזד ירנעה ןופ רוטַאדידנַאק רעד טימ טרעקַאלפ

 "עג ןעגנוטייצ יד ןעבָאה ָאזלַא .סעיינ עניטכיוו ַא ןעווענ ןיא

 ןופ טרָאװ ןעדעי ןוא ןעגניטימ ענייז ןענעוו סמולָאק עצנאגנ טקורד

 .רענגעג-טּפיוה ןייז וצ ןעבירשעג טָאה רע סָאװ ,ףירב ענעפָא יד

 רַאפ -- תונחמ ייווצ ףיוא טלייטוצ ןעוועג זיא טדָאטש יד

 זיא ןייּפמעק רעד ןוא .ןע'שזדרָאשזד ןעגענ ןוא ןע'שזדרָאשזד

 -נעזערּפער עכלעוו ,ןעײטרַאּפ ייווצ ןעשיווצ טיַאפ א טינ ןעוועג

 -נהעוועג יו ,ןעסערעטניא עטּפורָאק עבלעז יד ךילטנעגייא ןעריט

 יטילָאּפ ןעשיווצ טיירטש ַא רָאנ ,ןייּפמעק רענַאקירעמַא ןַא ךיל

 ךיוא טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,ןָאיצּפורָאק ןוא טייקנייר רעש

 .לַאטיּפַאק ןוא טייברַא ןעשיווצ

 ןעטכירַאב .טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא אקירעמַא ץנאג

 עלַא ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז ןײּפמעק-טדָאטש רעקרָאי וינ ןופ

 .דנַאל ןופ ןעננוטייצ

 ךיז ןעבָאה ,טסילַאיצַאס ןייק ןעוועג טינ זיא שזדרָאזד םנה

 ןייז ןיא ןעפרָאװעגנירַא ןעטסילַאיצָאס עלַא ןענעווטסעדנופ

 "רַאנַא רהעמ ןיב ךיא זַא ,טניימעג בָאה ךיא םנה ןוא ,ןייּפמעק

 -הֵאװ ןעגעג זיא םזיכרַאנַא רעד םנה ןוא ,טסילַאיצַאס יו טסיב

 םימ טײברַאעג ןייּפמעק ןעזיד ןיא ךיא בָאה ןעגעווטסעדנופ ,ןעל

 ךיז בָאה ךיא .ךורּפשרעדיװ ןיימ ןהעזענ בָאה ךיא .תוחוכ עלא

 -ווטַאב ךיז ןעבָאה ןעסַאמ עסיורג זַא ,טייסַאּפ לָאמַא ןיוש טָאה סע (*

 רעבָא זיא סָאד .רעטייברַא סלַא ףמַאק-להַאו רעקרָאי וינ ַא ןיא טגול

 -עװַאבירעטייברַא ןייק ןופ ןעזוו ,רעהירּפ ןערהָאי ץעלופ טימ ןעוועג

 .טסואוועג םינ ךָאנ ןעמ טָאה ןיז ןעגיטנויה םעד ןיא גנוג
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 ,ןעלהיפעג עניימ טנלָאפעג בָאה ךיא ; ןעפלעה טנעקעג טינ רעבָא
 ןעגנוגייצרעביא ןייק ,טגאזעג רעגיטכיר ,ןעגנוגייצרעביא עניימ טינ
 ןעצרַאה ןיא ךיז ייב ןוא .טאהעג טינ ךילטנעגייא ןאד ךָאנ ךיא בָאה
 -ַאב ךיז טפֶא געלפ ךיא ,רָאלק ץנַאג טסואוועג סָאד ךיא בָאה
 "רובמוס , ַא ןיא ּפָאק ןיא רימ ייב ןַא ,ןיילַא ךיז רַאפ ןעגָאלק
 .ענינעשימ ַא -- שיסור ףיוא ןעקירדסיוא סָאד געלפ ךיא יו

 ןעזיד ןעפלָאהענ רעבָא רימ טָאה ןײּפמעק-שזדרַאשזד רעד
 ןנוהיצרע רעשיטילָאּפ ןיימ רַאפ .ןעביײרטרעדנַאנַאפ "רובמוס,
 ,גנוטיידאב עסיורג ַא טאהעג ןעטַאנָאמ עכילטע ענעי ןעבָאה

 סערגָארּפ , ךוב םעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,שזדרָאשזד ירנעה
 ןעועג ןַאד ןיא ("טייקמירַא ןוא טירשטרָאּפ ,) "יטרעוואּפ דנע
 ,עירָאעט יד ; טײקרעלוּפָאּפ ןייז ןופ לעּפַאטש ןעטסכעה םעד ףיוא
 ןיא רָאנ טינ רעגנעהנָא טַָאהעג טָאה ,טגידערּפעג טָאה רע סָאװ

 ןעוועג ןיא ייז ןופ רענייא) אּפָארייא ןיא ךיוא רָאנ ,אקירעמַא
 עירָאעט רעזיד וצ .ךיז ןעבָאה ןעטסילַאיצַאס .,(יִאטסלָאט וועל
 ייז טָאה סָאד רעבָא ,לעכיימש ןעשינָאריא ַא טימ ןעטלַאהרַאפ
 -נא ןעטרעטסיײנגַאב ןוא ןעשיגרענע ןַא ןעמהענ וצ טרעטשענ טינ
 טינ רע טָאה ףמאק ןעזיד ןיא םירָאוװ ,ןייּפמעק ןייז ןיא לייט
 ,רעטייברַא עטריזינַאגרָא יד רָאנ ,עירָאעט ןייז טריטנעזערּפער

 ןעוועג עגַארפדדנַאל יד ןע'שזדרָאשזד ייב זיא עירָאעט סלַא
 יײרפַאב .םינינע עלַא ןופ ןינע רעד ,ןענַארפ עלַא ןופ ענַארפ יד
 ןייק טעװ טלעװו רעד ףיוא ןוא סדרָאל-דנעל יד ןופ דנַאל יד
 .ערהעל ןייז ןופ רקיע רעד ןעוועג זיא סָאד --- ! ןייז טינ טייקמירַא

 עקַאט לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג טָאה רע זַא ,טינ טסייה סָאד
 -עג טָאה רע  .דנַאל רעייז סדרָאל-דנעל יד ייב ןעמהענקעווַא
 ןייז ,לעטימ ןעגיטייז ַא ךרוד ןעכַאמ סָאד ןעק ןעמ זַא ,טביולג
 -ניצ ,סעסקעט עֶלַא ןעפַאשּפָא : ןעדנענלָאפ ןיא טהעטשַאב ןַאלּפ
 ססעט רעזיד ןוא .דנַאל ףיוא סקעט םעד -- םענייא רעסיוא ,ןעז
 סָאװ ,דנַאל לעקיטש םעד ןופ טרעוװו רעד יו ךיוה ױזַא ןייז לָאז
 טסקַאו דרע חטש ןעסיוועג ַא ןופ טרעוו רעד ביוא .טָאה רענייא
 ,ךיוה ױזַא סקעט םעד ןעביוהפיוא ךיילג גנוריגער יד לָאז ,ףיוא
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 זיירּפ רעד ןעו .ןעביילב טינרָאג לָאז דרָאל-דנעל םעד ייב זַא

 ןיא סָאװ ,לשמל ,םעד ךרוד טרעסערגרַאפ טרעוו *טַאל, ַא ןּופ

 ךרוד רעדָא ,גנורעקלעפַאב יד ןעסקַאװעגפיוא זיא דנעגעג םענעי

 ,ןערָאװעג טרעסערגרַאפ זיא טירטס רעד ןופ סענזיב יד סָאװ ,םעד

 ."גנורעסערגרַאפ עטנידרַאפ-טינ ַא, ןָא סָאד שזדרָאשזד טפור

 -דנעל םעד ייב סעסקעט ךרוד לָאז ןעמ ןַא ,רע טרעדָאפ ,ָאזלַא

 ךרוד .ןעכלעזַא טנעס ןעטנידרַאפ-טינ ןעדעי ןעמהענקעווַא ךרָאל

 וצ רעדָא דרָאל-דנעל ַא ןייז וצ ןעניופ טינ םענייק ךיז טעו םעד

 ףיוא העושי א ןעגנערב טעװ סָאד ןוא ,דנאל טימ ןערילוקעּפס

 .םייקמירא ןוא יירעביור ןעפַאשּפָא טעװ סע :טלעוו רעד

 .ערהעל ס'שזדרָאשזד ירנעה ןופ קנַאדעג-דנורג רעד זיא סָאד

 ןייא רָאנ ןעריטסיזקע ףרַאד עירָאעט ןייז טל יוװ ױזַא

 ןעמָאנ ן'רעטנוא טנַאקַאב יז ןיא ,דנַאפ ףיוא ,סעסקעט טרָאס

 } סקעט ןעניצנייא ןַא ןענעוו ערהעל יד ,"עירָאעט סקעטדלעגניס ,,

 ."סרעסקעטדלעגניס , ןעמ טפור רעגנעהנָא ערהיא ןוא

 -נַאק ס'שזדרָאשזד טציטשרעטנוא ןעבָאה ןעטסילַאיצַאס יד

 .עירָאעט עלַאיצַאס ןייז טינ רעבָא ,רָאיעמ ףיוא רוטַאדיד
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 ןוא ןעטסילאיצַאס עשטייד -- .ןָאינוי רָאבייל לארטנעס

 .םולפנייא רעייז

 רענאקירעמַא עשידיא-טינ יד זַא ,ןענָאז טנייה לָאז ןעמ ןעוו

 ַא ןעלעטשוצסיורַא טגינייאראפ ךיז ןעבָאה קרָאי וינ ןופ סנָאינוי

 טלָאװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןענעג רָאיעמ ףיוא טַאדידנַאז

 ןיא םינ ךיז ייז ןעשימ לעיציפָא .ךילביולננוא ןעמוקעגסיוא סָאד

 -ַאק יד רַאפ עלַא טעמכ ייז ןעטײברַא רעבָא טַאוװירּפ ; קיטיִלָאּפ

 .ללָאה ינאמאט רַאפ ךילכעזטּפיױה .ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפ

 -עּֿפס ראפ סטואוו ןענעוו סרעדיל ערעייז טימ טדער רהיא ןעוו

 רָאט סָאד ,ןיינ; :ךייא ייז ןעגָאז ,ןעטַאדידנַאק-רעטײברַא עלעיצ

 טינ קיטילַאּפ ןיא ךיז ןעפרַאד סנָאינוי יד ! ןעגידערּפ טינ ןעמ

 סָאד ,ןעמיטש לָאז רענייא ײטרַאּפ רעכלעוו רַאפ ! ןעשימ

 ףהָאי גיצרעפ טימ ,ךָאד ןוא ."ךאז טאװירּפ ןייז זיא
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 -סױרַא קרָאי וינ ןופ סנָאינוי רענַאקירעמַא יד ןעבָאה קירוצ
 -ַאט, רעשיטארקַאמעד רעד ןענעג טַאדידנַאק א טלעטשעג
 ,עיצַאזינַאנרָא רעשיטַארקָאמעד רעטייווצ ַא ןענעג ,"ללָאה-נאמ
 ןענעג ךיוא ןוא ,"יסַארקַאמעד יטנוַאק, ןעפורעג ךיז טָאה סָאװ
 עשיטסילאטיּפַאק עלא ןענענ -- יײטרַאּפ רעשינַאקילבוּפער רעד
 ,טדָאטש ןופ ןעטפַאשרעּפרעק עשיטילָאּפ

 רַאפ טַאדידנַאק רעייז ןעועג סָאד ןיא שזדרָאשזד ירנעה
 ןעבָאה ייז ןוא טסנרע טלעטשעגסױרַא םהיא ןעבָאה ייז .רָאיעמ
 .טסנרע טייברַאעגנ םהיא רַאפ

 קרָאי וינ ןופ סנָאינוי-דיירט יד זַא ,ןיוש סייוו רעזעל רעד
 ,עיצַאזינַאנרָא רעלַארטנעצ ַא ןיא טגינייארַאפ ןעוועג ןַאד ןענייז
 ,"ןָאינוי רָאביײל לַארטנעס, ןעמָאנ םעד ןעגָארטעג םָאה סָאװ
 עליפ ןעבילבעג גנונינייארַאפ רעייז ןיא ןעמָאנ ןעזיד רעטנוא
 -עג טרעדנעעג לָאמ ייווצ ןעמָאנ רעד זיא רעטעּפש) ןערהָאי
 .(ןערָאװ

 "ןָאינוי רָאבייל לַארטנעס , רעד ןופ רערהיפ עגידסלָאמַאד יד
 ןעזומ רעטייברא יד זַא ,גנונייצרעביא רעד ןוצ ןעמוקענ ןענייז

 -רַאפ וצ שיטילָאּפ םוא ,רעטײברַא סלַא קיטילָאּפ ןיא ןהעגניירַא

 -יא רעד וצ ןעמוקעג ןענייז ייז ,ןעסערעטניא ערעייז ןענידייט

 לייוו ,נונעג טינ זיא ןיילא שימָאנָאקע ןעפמעק וצ ןַא ,גנוגייצרעב

 -רַאפ ןעטסילַאטיּפַאק יד ןענעק ,טכַאמ עשיטילָאּפ יד גידנעבָאה
 ןָאטוצפױא דנַאטשמיא ןענייז רעטייברַא יד סָאװ ,ץלַא ןעטכינ

 עשיטסילַאטיּפַאק יד .סנָאינוי עשימָאנָאקע ערעייז ךרוד ךיז רַאפ

 ץילימ ןוא טיײל-סילָאּפ ןעקיש ,ליּפשייב םוצ ,ןענעק סנעשיטילָאּפ

 -ַָאז עכלעוו ,ןעצעזעג ןערהיפכרוד ןענעק ייז ; סרעקיירטס ןעגעג

 ןעשיטסינָאינוי-דיירט םעד ןופ געװ ןיא רענייטש ןענייל ןעל

 רהיא ייב ךיילג "ןָאינוי רָאבייל לַארטנעס. יד טָאה ,ָאזלַא .ףמַאק

 ילבמעססַא רעד ֹוצ ,סערגנָאק םוצ ןעטַאדידנַאק טרינימָאנ טרובעג
 -ענ ןיא סָאד ,קרָאי וינ ןופ ןעמרעדלָא ווא דראָאב רעד וצ ןוא
 ןעווענ ןאד ןיב ךיא) 1882 רהָאי םעד ןופ טסברעה ןיא ןעוו
 ןעשיטילָאּפ ןעזיד ןופ בָאה ןוא ,דנַאל ןיא טַאנָאמ עכילטע זיולב
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 רעשזדלאפ-דנעלווילק םעד ןענעװ .טרעהעגנ טינ וליפא טקַאפ

 ןעבלעז םעד ןיא ןעמוקענרָאפ זיא רעכלעוו ,רָאנרעװָאג ףיוא ןייּפמעק

 ,םהיא טימ טריסערעטניא ךיז ןוא ןעזעלעג ןיוש ךיא בָאה ,רהָאי

 -םעססַא ,סערגנָאק ףיוא ןעטַאדידנַאק-רעטײברַא יד ןעגעוו רעבָא

 טינ ןעמ טָאה ייז ןעגעוו .טינ --- ןעמרעדלָא ווא דראָאב ןוא ילב

 -עטניא טינ ייז טימ ךיז טָאה עסערּפ רענַאקירעמַא יד .טדערעג

 ןעגעוו ןעבירשעג ,ךילריטַאנ ,טָאה "גנוטייצ-סקלָאּפ , יד .טריסער

 ַאזַא ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעהיצ וצ גונעג טינ רעבָא ,ייז

 .(ןעוועג ןַאד ןיב ךיא יװ "םענירג ,

 ןעסַאמ עסיורג יד זַא ,טביולגענ ןעבָאה רערהיפ-רעטייברא יד

 -ךןָאשקעלע ןיא ןוא ןעפורּפָא ךיז ןעלעוו רעטיײברַא רענַאקירעמַא

 ףיוא .ןעטַאדידנַאק ענעגייא ערעייז רַאפ ןעמיטש ייז ןעלעוו גָאט

 סָאד זַא ,ןעזיװענסױרַא רעבָא ךיז טָאה ןָאשקעלע ךָאנ ןעגרָאמ

 "רַא יד סָאװ ,ןעמיטש להָאצ יר .תועט רערעטיב ַא ןעוועג זיא

 ןעוועג זיא ,ןעטַאדידנַאק ערעייז רַאפ ןעבענענ ןַאד ןעבָאה רעטייב

 .רעטכעלעג ןעפורעגסורַא רָאנ טָאה סע זא ,ןיילק ױזַא

 רָאבייל לַארטנעס , יד ךיז טָאה רהֶאי רעיפ עטסקענ יד ןיא

 ,ןעוועג ןיא קורדנייא רעד .,טשימענ טינ קיטילָאּפ ןיא "ןָאינוי

 -ַאב ךיז ןעלָאז סנָאינוי ערעייז זַא ,טינ ןעליוו רעטײברַא יד זַא

 .ןעכַאז עכלעזַא טימ ןעניטפעש

 ןייז ךיז טָאה רעטייברא רעדעי ; ױזַא ןעסייהעג טָאה סע

 רע יװ טקנוּפ ןוא ; ןָאינילער ןייז ךיז טָאה רע יו ױזַא ,ייטרַאּפ

 העד ַא ןעגָאז םהיא לָאז ןָאינוי ןייז זַא ,ןעדייל ןעלעוו טינ טלָאװ

 ןייז זַא ,ןעדייל טינ רע ?יוװ יוזַא ,ןענווַאד וצ טָאג ןעכלעוו וצ

 .ןעמיטש וצ ייטראּפ רעכלעוו ראפ העד ַא ןענָאז םהיא לָאז ןָאינוי

 ? סקיירטס ענייז ןעכערבוצ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד יִא

 ענייז ןופ טכַאמ יד רע טרעסערגראפ ,ייז ראפ גידנעמיטש ,יִא

 -לעזַא רעטיײברַא רענַאקירעמַא רעד רעבָא ךיז טָאה --- ? םיאנוש

 "ענ ַאי ייז ןעבָאה סָאװ יד וצ ןוא ;טלעטשעג טינ ןענַארּפ עכ

 .טרעהעגוצ טינ ךיז רע טָאה ,טלעטש

 ןעועג רעבָא ןענייז *ןָאינוי רָאבייל לַארטנעס , רעד ןיא
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 -ָאה ייז ןוא רעסעב ןענַאטשרַאפ ךַאז יד ןעבָאה עכלעוו,ןעשנעמ

 .עיצַאטינא רעייז ןערהיפוצנא טרעהעגפיוא םינ ןעב

 סנָאינוי עשטייד יד ןופ רערחיפ יד זַא ,ןעקרעמַאב ףרַאד ןעמ

 -כיו ַא טליּפשענ "ןָאינוי רָאבייל ?ארטנעס, רעזיד ןיא ןעבָאה

 קרַאטש ןעוװעג ןענייז סנָאיני עשטייד עזיד ןוא עלָאר עניט

 -ַאב עשטייד יד .ןעעדיא עשיטסילַאיצָאס טימ ןעגנורדעגכרוד

 -ימיא יד םירָאוװ ,סיורג ןעוועג ןַאד ןיא קרָאי וינ ןיא גנורעקלעפ

 עזיד ןוא ,סיורג ןעוועג זיא אקירעמַא ךָאנ דנַאלשטייד ןופ עיצַארג

 -ָאה ייז .ןעטסילַאיצַאס ךס ַא טכַארבעגניײרַא טָאה עיצַארגימיא

 רעטנוא ןוא "גנוטייצ:סקלָאפ , עשטייד יד טעדנירגעג סָאד ןעב

 -ײברַא עשטייד יד ןעשיווצ םזילַאיצַאס רעד ןיא סולפנייא רעייז

 יד ןעבָאה ,ָאזלַא .טײרּפשרַאפ קרַאטש ןעוועג קרָאי וינ ןיא רעט

 טאהעג "ןָאינוי רָאבייל לַארטנעס רעד ןופ רעדילגטימ עשטייד

 ,עניצנייא יד ןעוועג טינ רעבָא ןענייז ייז .סולפנייא ןעניטכיוו ַא

 -ָאה סָאװ ,ןעטסינָאינוי-דיירט רענַאקירעמַא ןעוועג ןַאד ןענייז סע

 ײטרַאּפ-רעטײברַא ןַא ןופ םייקגידנעווטיונ יד טלהיפעג ךיוא ןעב

 .ןעוועג טינ ייז ןענייז ןעטסילַאיצַאס ןייק םגה ,ןעלהַאװ יד ייב

 עליפ ייב ןעניױא יד טנעפעעג ןעבָאה סקיירטס עסיוועג

 -יד ןיא רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ןעטסינָאינוי-דיירט רענַאקירעמַא

 ןענייז סקיירטס יד .טריסערעטניארַאפ גינייוו ןעוועג ענַארפ רעז

 -רַאפ ערעדנַא ךרוד ןוא ייצילַאּפ רעד ךרוד ןערָאװעגנ ןענָאלשוצ
 טכיורבעג טָאה טכאמ עשיטסילאטיּפַאק יד עכלעוו ןיא ,ןעגנוגלָאפ

 ,טנייצרעביא ךיז ןעבָאה רעטייברַא עליפ .דנַאה ענרעזייא רהיא

 -ער יד ןעבָאה ןעלעוו ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןמז ?לכ זַא

 .טרעטשעג ןייז קיירטס רעדעי טעוװ ,דנַאה רעייז ןיא גנוריג

 רעד זַא ,ןייזטסואווַאב םוצ ןעמוקעג רהעמ ץְלַא ןיא ןעמ

 ניטיונ ױזַא טקנוּפ רעטייברַא םעד ראפ זיא ףמַאק רעשיטילָאּפ
 ןעשיטסילַאיצַאס ן'ףיוא טסואווַאב-ליצ .רעשימָאנָאקע רעד יו
 רעד ןופ ןעטאנעלעד עשטייד יד רָאנ ןעוועגנ ןענייז רעגייטש
 טסיײגמַאקךעסַאלק םעד רעבָא ;.ןָאינוי רָאבייל לַארטנעס,
 ןעטאגעלעד עשטיידיטינ יד וליפא ןעבָאה גנוגעװַאב רעד ןופ
 .טלהיפעג ךיוא
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 רעד -- .יּפמעק שזדרַאשזד ירנעה םעד ןופ בױהנָא

 -- .ףירב ךרוד עטַאבעד ַא -- .טיאוי -- ."רעדיל,

 .טלעווזור רָאדָאעהט

 רעד ןופ גניטימ א ףיוא זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד

 עטימָאק ַא ןערָאװענ דעטניִאּפַא זיא "ןָאינוי רָאביײל לַארטנעס,

 יד .קיטילָאּפ ןיא ןהעגניירַא ןענעװ ןַאלּפ ַא ןעטיײברַאוצסוא

 ןיא סע ןוא ,טכירַאב רהיא ןעבעגענּפָא רעטעּפש טָאה עטימָאק

 -עגוצ טָאה ןעמ רעכלעוו וצ ,ץנערעפנָאק ַא ןערָאװעג ןעפוררַאפ

 .ןעטַאנעלעד-רעטיײיברַא רָאנ ןעזָאל

 ירנעה .טסוגוא ןיא ןענופענטַאטש טָאה ץנערעפנָאק יד

 .גנוצ ן'פיוא ןעטַאגעלעד עליפ ייב ןעוועג זיא ןעמָאנ ס'שזדרָאשזד

 עטימָאק ַא םהיא וצ ןעקיש וצ ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא ךילדנע

 .רָאיעמ רַאפ ןָאשײנימַאנ ַא ןעמהעננֶא טעװ רע יצ ןענערפ ןוא

 סרעטוָאװ טנעזיוט גיסיירד ביוא זַא ,ןעוועג זיא טרָאװטנַא ןייז

 ןעבָאה וצ םהיא ןעגנַאלרַאפ ייז זַא ,ןעביירשרעטנוא ךיז ןעלעוו

 ױזַא טַאלג לָאז רע ןעו ,ןעמהעננָא רע טעװ ,טַאדידנַאק סלַא

 -מעק ןייז ןעמ טלָאװ ,רעטײברַא יד ןופ טַאנעלעד סלַא "ןעפיול ,

 .טרהעלקרע רע טָאה ,טיײקמַאזקרעמפיוא גינייוו ןעקנָאשעג ןייּפ

 "יױרג יד ןופ ןעטַאדידנַאק רָאנ זַא ,ללכ ַא ןעבָאה רעגריב יד

 .תושממ ַא ןעבָאה ןעײטרַאּפ עכייר ,עטריזינַאגרָא-קרַאטש ,עס

 ײטרַאּפ עיינ ַא ןעװ זַא ,קנַאדעג םוצ טניואווענוצ ןענייז ייז

 ןעמ ;טואוו םעניילק ץנַאנ 8 יז טמוקַאב ,ןעלהַאװ יד ןיא טהענ

 דנַאק ןייז לָאז ןעמ םוא .טסנרע טינ ןייּפמעק רהיא טמהענ

 לָאז ןעמ זַא ,רעבירעד רע טגנַאלרַאפ ,טסנרע ןעמהענ רוטַאד

 "גינייוו ןעהעטש םהיא רעטניה זַא ,טדָאטש ןופ רעגריב יד ןעזייוו

 .םנעזיטיס טנעזיוט גניסיירד סנעטס

 -עגנָא טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא גַאלשרָאפ ןייז

 ןעוװעג זיא טַאטלוזער רעד .ןעטפירשרעטנוא ןעביילק וצ ןעביוה

 ןערָאװעג זיא שזדרַאשזד ירנעה ןוא ,טנעזיוט ניסיירד יו רהעמ

 סנָאיני עלַא .ןעכָאק ןעמונענ ךיז טָאה סע .טַאדידנַאק רעד

 "יּפַאק יד רעדייא ךָאנ ןײּפמעק םעד ייב "יזיב , ןערָאװעג ןענייז
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 "ידנאק ערעייז טלעטשעגסיורא ןעבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאט
 ,ןעטאד

 -לעגניס, ס'שודרָאשזד ירנעה ןעבָאה ןעטסילַאיצַאס יד
 .רוטַאדידנַאק ןייז ןעמונעגנָא ןוא ,טייז ַא ןֶא ןעניוברַאפ "סקעט
 -ענְלַא ןיא רעגנעהנָא ןעסַאמ ענייז טימ ןעוועג זיא עבלעז סָאד

 רעבָא .ענַארפ-דנַאל רעד ןעגעוו טדערענ עקַאט טָאה רע ,ןיימ

 ןייז טציטשרעטנוא ןעבָאה סָאװ יד ןופ טעטירָאיַאמ עסיורג יד

 ןעמ .טריסערעטניא טינ עגארפ רעזיד טימ ךיז טָאה ,ןייּפמעק
 ךָאנ ,עירָאעט ןיז בילוצ טינ טציטשרעטנוא םהיא טָאה

 א סלַא טציטשרעטנוא םהיא טָאה ןעמ  .עירָאעט ןייז ץָארט
 סלַא ,ןעלהאוו יד ייב טייקכילדהע ןוא טייקנייר ןופ רעהעטשרָאפ
 ערעדנַא יד ןופ יירעביור ןוא ןָאיצּפורָאק רעד וצ ץַאזנעגעג ַא
 ןעועג רקיע רעד ןזיא ,רעדיוו ,ןעטסילַאיצַאס רַאפ .ןעײטרַאּפ
 .סַאלק-רעטיײברַא םעד ןופ טאדידנַאק רעד זיא רע זַא ,טקַאפ רעד
 ײטרַאּפ-רעטיײיברַא עשיטסילַאיצַאס יד םהיא טָאה ןעכלעזַא סלַא

 טָאה "גנוטייצ-סקלָאפ יד, ןַאגרֶא רעשטייד רהיא .ןעמונעגנָא

 ,רָאטקַאדער-נַאטנוז רהיא ןוא ,םהיא רַאפ טײברַאעג שיגרענע
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,שטיוועש יענרעס ,סור רעלופטנַאלַאט רעד
 -ינַא ןעטלַאהעג טָאה ,ײטרַאּפ רעד ןופ רענדער רעטסעב רעד
 .םהיא רַאפ סעדער-סנָאיצַאט

 רעשילגנע רעכילנעט ַא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא ךָאנרעד

 שזדרָאשזד םעד ןעניד וצ לעיצעּפס ,"רעדיל, ןעמָאנ ן'טימ ןַאגרָא
 רעבענסױרַא יד ןעוועג ךילטנעגייא ןענייז רעדנירג יד .,ןייּפמעק
 יד ןוא ;ןעטסילַאיצָאס עשטייד יד ,"גנוטייצ-סקלָאפ,, רעד ןופ

 רעד ןיא ןעוועג ןענייז "רעדעיל , םעד ןופ םיִפָא ןוא עיצקַאדער

 ןופ רָאטקַאדער םעד ראפ ."גנוטייצ-סקלָאפ , רעד ןופ עדייבענ

 ,ן'שטיוועש טכַאמעג ןעמ טָאה "רעדיל, םעד

 טרעקַאלפוצ ךילטנעגייא ךיז טָאה ןײּפמעק-שזדרָאשזרד רעד

 .ןָאשיײנימָאנ יד ןעמונעגנָא טָאה שזדרָאשזד ירנעה רעדייא ךָאנ

 יד טָאה ,ןעטפירשרעטנוא יד טלעמַאזעג טָאה ןעמ תעשב
 "ןעויוער, וצ ןעדאלעגנייא םהיא "ןָאינוי רָאבייל לַארטנעסמ



 09 ןערחָאו עגודמרוטש ווווִצ

 יּפעס ןיא גָאטנָאמ ןעטשרע םעד ,דַאדַאּפ-"יעד-רָאבייל, רהיא

 ןעװעג ןַאד זיא יעד-רָאביײיל .ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא ; רעבמעט

 ןופ רָאנ טינ ןערָאװעג טרעייפעגנ ןיא גָאט רעד ןוא .סעיינ ַא

 ,ָאזלַא .ךיוא סנָאינוי עוזיטַאװרעסנָאק יד ןופ רָאנ ,ןעטסילַאיצַאס

 "יורג ַא סַאהענ גָאט םענעי סעיצַאזינַאגרָא-רעטײברַא עלַא ןעבָאה

 ןיא ץלַא סָאר ןוא ;ןענהָאפ טימ ןוא קיזומ טימ רַארַאּפ ןעס

 .עיצַארטסנַאמעד שזדרָאשזד ירנעה ַא סלַא ןערָאװעגנ טצונעגסיוא

 ַא טימ ,ןערעטלוש עטיירב טימ ,רעלופ א ,רעכיוה ןייק טינ

 רעטכידענ א ןוא טכיזעגנ רעגידכעלייק א טימ ,ּפָאק עטאװעכילּפ

 ףיוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןענַאטשעגנ רע זיא ,דרָאב רעניורב

 ,רעטנעזיוט ןוא רעטנעזיוט יד ראפ ךיז נידנעגיינ ,רעווקס ןָאינוי

 -סירָאלּפא ןוא ןעיירשעגדַארוה טימ טרישרַאמייבראפ ןעבָאה סאו

 ,םהיא ראפ ןעטנעמ

 ןעמונעגנָא לעיציפִא טאהענ ןיוש טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש

 ליפ ךיז ןייּפמעק םעד ןיא טייקניטעט ןייז טָאה ,ןָאשיײנימָאנ ןייז

 ,טקרַאטשרַאפ

 סָאד .ןעקָארשרעד ךיז ןעבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסילַאטיּפַאק יד

 ייװצ יד :טקַאפ ןעדנעגלָאפ םעד ןופ ןערָאװעג ךילטייד זיא

 "קע ןַאד ןעבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרֶא עשיטַארקַאמעד עכילדנייפ

 -ָאמעד יטנואק, ןוא "ללָאה-ינאמאט, ,קרָאי וינ ןיא טריטסיז

 "ייארַאפ טימ ןעטײברַא וצ םוא ,םולש טכַאמענ ןעבָאה ,"יסארק

 .רוטַאדידנַאק ס'שזדרָאשזד ירנעה ןענענ ןעטפערק עטנינ

 טלעטשענסיױרַא ייז ןעבָאה רָאיעמ ףיוא טַאדידנַאק סלַא

 -ָאנ ן'טימ תיבה-לעב ןעטעדליבעג ןוא ןענידנעטשנא ןע'דובכב ַא

 םעד ןופ םעדייא ןַא ןעועג זיא רע .טיאוי .ס םעהערנכייא ןעמ

 עטּפורָאק ןיא ןיא ןוא ,רעּפוק רעטיּפ ּפָארטנַאליפ ןעטמהירַאב

 ןעװעג זיא רע .טשימראפ ןעוועג טינ לָאמנייק "ססיטילאּפ ,

 ןענייז ייז זַא ,גנונידלושַאב רעד ףיוא טרָאװטנַא רעגידעבעל רעייז

 .לעדניזעגנ עטּפורָאק ַא

 ןעבָאה ייז .ןָאטעג ױזַא ךיוא ןעבָאה רענַאקילבוּפער יד ןוא
 רעלוּפָאּפ ךיז טָאה רעכלעוו ,טַאדידנַאק ַא טלעטשעגסױרַא רַאנָאז

 סָאד .סנעשיטילָאּפ עכילרהענוא ןענענ ףמַאק ןייז טימ טכַאמענ
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 ןופ טגעדיזערּפ רעניטפנוקוצ רעד יו רערעדנַא ןייק טינ ןעוועג זיא
 ךָאנ זיא רע .טלעוװזור רָאדָאעהט ,ןעטַאשטש עטגינייארַאפ יד
 -םיוא ןעגיוצעג ןיוש רעבָא טָאה רע ,ןַאמ רעגנוי ץנאנ ַא ןעוועג ןַאד

 וצ טרעהעג טָאה רע םגה ,רעפמעק רעשיטילָאּפ סלַא טײקמַאזקרעמ

 קיטילָאּפ טימ ךיז טָאה עיטַארקָאטסירַא יד ןוא עיטַארקָאטסירַא רעד

 -בוּפער עננוי יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .טניטפעשאב גינייוו
 סמיישזד ןענעג "דנאטשפיוא , םעד טרהיפעגנָא ןעבָאה סָאװ ,רענַאקיל
 ,ָאזלַא ,טציא .,ןעמילבמעסא ןַא ןעוועג ןַאד זיא רע ,ןע'ןיעלב ,שזד

 .קרָאי וינ ןופ רָאיעמ סלַא טרינימָאנ םהיא ןעמ טָאה

 ןעדָאש ןייק רענַאקילבוּפער יד שזדרַאשזד טָאה סנענירעביא

 -עד סנעטסיימ טמיטש ק?רָאי וינ טדָאטש יד ,ןָאט טנעקעג טינ

 ראפ טואוועג רעמיא ןעבָאה רעטייברא רעקרָאי ןינ .,שיטַארקַאמ

 לָאמ ןעזיד ןעבָאה ייז סָאװ סָאד .,ןעטַאדידנַאק עשיטַארקָאמעד

 רהַאפעג ַא ןעוועג רעבירעד זיא ,ןע'שזדרָאשזד ירנעה טציטשעג

 רַאפ .רענַאקילבוּפער יד רַאפ טינ רעבָא ,ןעטַארקַאמעד יד רַאפ

 שזדרָאשזד :הבוט ַא ןעמוקסיורַא טנעקענ םעד ןופ טלָאװ ייז

 רַאפ ןוא ,ןע'טיאוי ןופ סטוָאװ ךס א ןעהיצּפָא ,ליּפשייב םוצ ,לָאז

 -קעלע ףיוא גונעג ןייז טינ סטואוו יד ןעלָאז ןיילַא ןע'שזדראשזד

 "זור זַא ,ױזַא ןעמוקסיוא לָאז םעד ךרוד רעבָא ,ןערעוו וצ דעט

 .טעטירָאיַאמ א ןעבָאה לָאז טלעוו

 -עד ַא ףיוא ןעפורעגסיורַא ןע'טיאוי טָאה שזדרָאשזד ירנעה
 טָאה רע .,ןָא טינ טמהענ רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה טיאוי .עטַאב

 ןוא ,ןעגנוטייצ יד ןיא ףירב םענעּפָא ןַא ךרוד ןָאטעג רעבָא סָאד

 -טנע וצ טייהנעגעלעג ַא ןבעעגעג ןע'שזדרָאשזד ירנעה טָאה סָאד

 טָאה רע .עסערּפ רעד ןיא ףירב םענעפָא ןַא טימ ךיוא ןערעפ

 ןעסַאלק עכייר יד ןופ רערהיפ ַא סלַא ןע'טיאוי טלעטשעגרָאפ

 -ַאב ענייז .,סנעשיטילאּפ עטּפורָאק יד ןופ טָאדידנַאק סלַא ןוא

 ייז ןעזָאלרעביא זַא ,ערעוװש עכלעזא ןעוועג ןענייז ןעננונידלוש

 רעדיוו רע טָאה .טנעקעג טינ ןיוש טיאוי טָאה טרָאװטנַא ןַא ןהֶא

 -נַאנעג סָאד זיא ױזַא ןוא .רעהירפ יו רעפרַאש -- טרעפטנעעג

 עלא ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז ףירב עזיד עַּלַא .רעטייוו ןענ

 רעשיטארקָאמעד רעד רעכלעו ןופ ,עטאבעד יד .,ןעגנוטייצ
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 טינ ,ןעמוקעגרָאפ טרָאפ ָאזלַא זיא ,טנאזטנע ךיז טָאה טאאדידנַאק
 ןופ עסערּפ רעצנַאג רעד ןופ סמולָאק יד ףיוא רָאנ ,ללָאה ַא ןיא

 ץנַאנ רַאפ רָאנ ,טדָאטש רעצנַאנ רעד רַאפ רָאנ טינ -- דנַאל

 ןעטספיט םעד טימ ןעזעלענ ףירב יד טָאה םלוע רעד .,אקירעמַא

 ןענַאטשעג ןיא ןעמ ואוו .טריטוקסיד ןוא ןעזעלעג ,סערעטניא

 ירנעה ןעמענ יד טרעהעג ןעמ טָאה ,ןעגנַאנעג זיא ןעמ ואוו ןוא

 .טיאוי ןוא שזדרָאשזד

 -ַאכ ןע'שזדרָאשזד ירנעה טיאוי טָאה ףירב ענייז עלַא ןיא

 יכרַאנַא ,ןעטסילַאיצַאס ןופ טָאדידנַאק םעד סלַא טריזירעטקַאר

 טריטנעזערּפער רע זַא ,טרהעלקרע טָאה רע .,ןעטסינומָאק ,ןעטס

 -לעזענ יד טריניאור טפאשרעה רעייז טימ ןעטלָאו סָאװ יד

 ןעמונעגנָא טָאה רע זַא ,טגָאזעג רע טָאה ךיז ןענעוו ןוא ; טפאש

 -ַאיצָאס ןופ טפַאשלעזעג יד ןעוועטַאר וצ םוא ,רוטַאדידנַאק יד

 .ןעטסינומָאק ,ןעטסיכרַאנַא ,ןעטסיל

 םעד ןעמונעגפיוא ןעמ טָאה רענַאל ס'שזדָאשזד ירנעה ןיא

 ןוא ."טפַאשלעזענ רעד ןופ רעטער רעד , קורדסיוא ןעשינָאריא

 טכליהעג ןעבָאה ,סַאה ןוא טָאּפש ןופ ןָאט ַא ןיא ,רעטרעוו עזיד

 .ןעגניטימ-שזדרָאשזד עֶלַא ףיוא

 ,זיא ןעטַאדידנַאק ייווצ יד ןעשיווצ עטַאבעד ענעבירשעגנ יד

 לַאטיּפַאק ןופ רעהעטשרָאפ א ןעשיווצ עטַאבעד ַא ןעוועג ,אזלא

 ,רעטײברַא יד ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ ּפמוז ןעשיטילָאּפ םעד ןוא

 ירנעה .טייז רערעדנַא רעד ןופ -- טירשטרָאפ ןוא טייקכילרהע

 ,ןעקנַאדעג ןעטלַאהטנע ןעבָאה ןע'טיאוי וצ ףירב ס'שזדרָאשזד

 ןעביירשרעטנוא טנעקעג ךיז ןעבָאה ןעטסילַאיצַאס עכלעוו רעטנוא

 רע טָאה "סקעטדלעגניס, ןייז ןענעו .,ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ

 ַא ןעוועג טלָאװ שזדרָאשזד ירנעה ןעוו .טנָאמרעד טינ ייז ןיא

 רהעמ טנעקעג טינ ןעטסילַאיצַאס יד רע טלָאװ ,טסילַאיצַאק

 ,ענייז טימ טלעטשעגנערירפוצ ייז טָאה רע יוװ ןעלעטשנערירפוצ

 .'טיאוי וצ ףירב ענעפָא

 עגיזָאד יד ךיז רַאפ ךיא בָאה ,רעטרעוו עזיד ביירש ךיא תעב

 --- ףמַאק ןעצנַאג םעד רעביא טכירַאב ַא ןיא ךיז ןעניפעג ייז .ףירב

 ךָאנ טייצ עצרוק ַא ןערָאװעג טכילטנעפערַאפ זיא רעכלעוו ,ךוב ַא
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 ענעי ןופ ןעבילברַאפ רימ ייב ןזיא רעכלעוו ןוא ןײּפמעק םעד
 .ןעטייצ

 ירנעה טביירש -- ,טיאוי ,רמ ,טינ ןעד רהיא טהעז;

 ,רענייטש-רעטסַאלפ נרעב יד טינ ןעד רהיא טהעז -- ,שזדרָאשזד
 טינ ןעד רהיא טהעז ?ןעסַאנ עליפ ףױא טציא ןעגיל עכלעוו

 ןופ זיא גנוריגער-טדָאטש רעזנוא ןופ טנעמטראּפעד-טירטס רעד יו

 עזיד זא ,טינ ןעד רהיא טסייוו ןוא ?ןעראוועג יזיב טיוה רעלעה
 םעטסיס א ןופ לייט א זיא טייצ-ןָאשקעלע רַאפ טייקגיטעט עכילצולּפ
 ? סבאשזד טימ טפיוקענרעטנוא ןערעוו טייל עמירא רעכלעוו ךרוד
 יד רַאפ ןעמיטש ןעלָאז ייז ידכ ,נעט עכילטע ףיוא טײברַא ייז טינ'מ

 ןופ עליפ זא ,טינ ןעד רהיא טסייוו ןוא .ןעטאדידנאק לָאהײנַאמַאט
 -ַארטס ,טינ זַא 4 ךייא רַאפ ןעמיטש וצ ןעמ טגניווצ רענריב יד
 ןעד יצ .סבאשזד ערעייז ןערילרַאפ ןעלעוו ייז זַא ,ייז ןעמ טעש
 סָאד זַא ,טינ ןעד רהיא טסייו ןוא ?טינ סָאד רחיא טסייוו
 ןעמ ןעכלעוו טימ ןוא עיצּפורָאק רעזיד ףיוא טהעג סָאװ ,טלעג
 "? עבייר יד ןופ טמוק ,ןעמיטשוצרעדינ רימ ךיז טביילק

 ףיוא ןעזיוועגנָא לָאמ ערערהעמ ףירב ענייז ןיא טָאה םיאוי
 "ייז עכלעוו ,ןעיירעדרעמ יד ןוא עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד

 טיפס ."טפאשרעה-סנעקערש , רהיא ןיא ןערָאװעג ןעגנַאנַאב ןענ

 ,רענריב רעקרָאי וינ יד ןעקערשרעביא טפורּפעג רע טָאה םעד
 -עג ייז רע טָאה ,ןערעוו דעטקעלע לָאז שזדרָאשזד ירנעה ביוא
 -רַאנַא ,ןעטסילַאיצָאס יד ןעכַאמ קרַאטש סָאד טעװ ,טעשַארטס
 עיצולָאװער ַאזַא וצ ןעבערטש עכלעוו ,ןעטסינומָאק ןוא ןעטסיכ
 רעפטנע ןייז ןיא טָאה שזדרָאשזד ירנעה .עשיזיוצנַארפ יד יו

 סָאד זַא ,ןעזיװַאב טָאה רע .טכַאמעג קזוח קָאנושַארטס ןעזיד ןופ

 .רייר עקצעובצ ענייז

 טיאי ןא ,ףהמאקיןעס ַאלק א ןענעװו טדערענ טָאה רע
 -נַאק רעד זא ,דלאװנ ַא טכַאמעגנ סעדער ןוא ףירב ענייז ןיא טָאה

 -לעזעג רעד ןופ לייט ןייא ףיוא טצעה רעטיײברַא יד ןופ טַאדיד
 .רערעדנַא רעד ןעגענ טפַאש

 טיאוי טָאה טקנוּפ ןעזיד ןענעוו רעטרעוו ס'שזדרָאשזד ןעגעג
 -רעטיײברַא ןעטנַאקַאב-טוג ַא ןופ עדער ַא ןופ לייט ַא טכַארבעג



 269 ןעוהָאי עגידמרוטש ויווצ

 יזערּפ ןענידסלָאמַאד םעד ,רוהטרַא ףעישט ןופ ,ךילמענ ,רערהיפ

 ןיא עכלעוו ,סרעינישזניא ןויטָאמָאקָאל ןופ ןָאינוי רעד ןופ טנעד

 ןיא רעטײברַא-ןהַאבנעזייא עלַא ןופ עיצַאזינַאגרָא עטסגניטכיוו יד

 -קַאער סלַא טנַאקַאב ןעוװעג זיא רוהטרַא ףעישט רעזיד .,דנַאל

 : עדנעגלָאפ סָאד טגָאזעג רע טָאה עדער רענעי ןיא ןוא ,רענָאיצ

 עכלעוו ,ןעשנעמ יד טימ עיטַאּפמיס ןייק טינ ןעבָאה רימ,

 עמירא יד ןעבעג וצ טעטכילפרַאפ ןענייז עכייר יד זַא ,ןע'הנעט'

 טביירש ןעמ ןוא טגָאז ןעמ .ןעבעל ַא ןעכַאמ וצ טייקכילגעמ א

 טול .טיײברַא ןוא לַאטיּפַאק ןעשיווצ האנש רעד ןעגעוו ךס ָט

 ןענייז סע .ָאטינ טלעװו רעד ףיוא ךַאז אזַא זיא גנוניימ ןיימ

 ןַארַאפ ןענייז'ס ןוא ןעטײברַא וצ ביל ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ ןַארַאפ

 ןעטסילַאטיּפַאק ןוא רעטייברא ןעשיווצ טפאשדנייפ יד ; סרעליופ

 ירד ףיוא ןעצעה סרעליופ יד יו טייוו יוזא ףיוא רָאנ טריטסיזקע

 ",רעטייברַא

 ללָאה גנירעקישט ןעננודעג ןעבָאה ןעטסישזדרָאשזד ירנעה יד

 ןעסיועג ַא ףיוא (טירטס רעט19 ןוא וינעווע רעטפניפ ףיוא)

 רעד ןופ טייצ יד סלַא ןערָאװעג טריסנָאנַא זיא רעכלעוו ,דנעווָא

 לָאז רע ןערָאװעג טרעדַָאפענפױא זיא טיאוי ןוא ,עטַאבעד

 שזדרָאשזד .טקַאּפעג ןעוועג לָאה רעד זיא דנעווַא םענעי .ןעמוק

 ַא ןעטלַאהעג טָאה שזדרָאשזד .טינ רעבָא טיאוי .ןעמוקעג זיא

 .םוקילבוּפ ןופ ןעגַארפ ףיוא טרעפטנעעג ןוא עדער עגנַאל

 עטנעגילעטניא עלַא טעמבכ ןוא ,ןעטסילַאיצָאס עשיסור ,רימ

 שוררָאשזד ירנעה ן'רַאפ טרעטסיײגַאב ןעוועג ןענייז ,ןעטנארגימיא

 ,גיטעט רהעז ןעוועג ןיב ךיא .ןיײּפמעק
 -ילַאיצָאס רעד ןופ רערהיפ רעד ןַא ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא

 ,רענדער רעדנעצנעלג רעד ,ןַאמסדנַאל רעזנוא ,גנוגעווַאבכ רעשיטס
 "רַאפ שזדרָאשזד ירנעה עסיורג טריסערדַא טָאה ,שטיוועש יענרעס
 "עּפס רעבָא .ייז ןופ עדעי טניואוועגייב בָאה ךיא .,ןעננולמַאז

 ןערָאװעג ןעטלַאהענּפָא זיא רעכלעוו ,גניטימ א ךיא קנעדענ לעיצ
 עמרָאפטַאלּפ יד .נָאטייב תבש ַא ןיא ,טירטס ?לָאװ ןעטימ ןיא

 ,ירושזערט-בָאס רעד ןופ ּפערט יד ףיוא טלעטשענפיוא ןעוועג זיא
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 -ַאװ שזדרָאשזד ךָאנ טנעמונָאמ ןעטנַאמרעד-ןעביױא םעד ןעבעל
 -כער רעד זיא סָאד .עזרעב רעד ןעגעקטנַא טעמנ ,ןע'נָאטגניש
 ןעועג ןיב ךיא .טלעוו-דלענ ס'אקירעמַא ןופ טקנוּפ"לעטימ רעט
 עדער סע'שטיוועש ןעבירשרַאפ בָאה ןוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא
 .טעלפיל ַא ןיא רעהכַאנ ןעקורד ֹוצ רהיא קעווצ ן'טימ

 יד .ןעגנַאנעגרעטנוא ןעוועג ןיוש ןַאד זיא "טייצ עיינ, יד
 ס'יקסווַאלסערב ןוא ס'ץנימ ,גנוטייצ עשיריא עכילטנעכעוו

 ןעזיד ןיא ןוא ץַאלּפ רהיא ןעמונרַאפ סָאה ,"ננוטייצ-סקלָאפ
 -ַאס יד ןופ ןַאנרֶא רעשידיא רעד סלַא טנידעג יז טָאה ןייּפמעק
 .ןעטסילַאיצ

 .פ

 .ןילג-קעמ רעהדַאפ -- .ןַאיל-עד לעינעד

 םעד טימ ןורכז ןיימ ןיא ןעדנוברַאפ ןיא ןײּפמעק רענעי
 טימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעזיד םירָאװ }  ןָאיל-עד לעינעד ןעמָאנ
 עסיורג אזא ןעליּפש וצ ןעביוהעגנָא רעטעּפש רהָאי ןעביז ,סקעז
 טָאה ,אקירעמַא ןופ גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא עלָאר
 ןוא ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןעזיווַאב ןַאד ןעטסילַאיצַאס יד רַאפ ךיז
 ."רעסקעט-לעגניסא ַא סלא רָאנ ,טסילַאיצַאס ַא סלַא טינ

 ,נָאטייב גָאטנוז א ןיא ןעזיואב זנוא ראפ ךיז טָאה רע
 ,רימ ,רָאלפ ןעטשרע םעד ףיוא ,ייוודָארב טסיא 608 ןיא
 םעד טימ טלעמַאזרַאפ ןעוועג ןעטרָאד ןענייז ןעלַאקידַאר עשידיא
 שזדרָאשזד ירנעה םעד רַאפ טײברַא רעזנוא ןעריזיגַאגרָא וצ קעווצ
 ייווצ ןעמוקעגניירַא ןענייז סעדער יד ןופ ןעטימ ןיא .,ןייּפמעק
 ןיא ייז ןופ רענייא .עטימָאק ַא סלַא ןעשנעמ עטנַאקַאבנוא
 ןעשידיא םענהעש א טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ ןאמ א ןעוועג
 ןוא ;ןעניוא עסיורג ןוא דרָאב רעצרַאװש רענהעש ַא טימ ,םינּפ
 .םינּפ ןעשידיא א טימ ךיוא ,ןאמרעגנוי רעדנַאלב ש---רעטייווצ רעד
 א טאהעג ןאד טָאה רע .ןָאיל-עד לעינעד עוועג זיא רעטשרע רעד
 -ו רעלאנָאיצַאנרעטניא רעביא רערושטקעל סלא עלעטש
 ,טרהעלקרע זנוא טָאה רע .שזדעלַאק איבמָאלָאק ןיא ץנעדורּפסיר
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 ,"סרעסקעט-לעגניס, יד ןופ ןעמוק רעטײלגַאב ןייז ןוא רע זַא

 .ייז טימ ןענינייארַאפ ךיז ןעלָאז רימ זַא ,ןעגנַאלרַאפ עכלעוו

 רהעפעגנוא טגָאזעג בָאה ןוא טרָאװ סָאד ןעמונעג בָאה ךיא

 שודרָאשזד ירנעה םעד ןיא ךיז ןענילײטַאב רימ :; עדנעגלָאפ סָאר

 ,ןעטסילַאיצַאס סלַא רָאנ ,"סרעסקעט-לעגניס, סלַא טינ ןייּפמעק

 "רוב , ןייק טימ ךיז ןענעק ריס :רעדנוזַאב ןהענ ןעזומ רימ ןוא

 .ןעגינייארַאפ טינ ןעטסישזדרָאשזד ירנעה "עזאושו

 ןייק טינ זיא ןָאיל-עד זַא ,טרעהענ ךיא בָאה נניטימ םעד ךָאנ

 .אקירעמא-דיז ןופ ,רעינאּפש א רָאנ ,דיא

 א ןעוועג ןיוש ןיא ןָאילעד ןעוו ,רעטעּפש ןערהָאי טימ

 רימ רע טגעלפ ,טעדניירפַאב ןעוועג ןענייז רימ ןוא טסילַאיצַאס

 -לַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,עדער יד ןוא גניטימ םענעי ןָא ןענָאמרעד

 ,רעטײלגַאב ןייז ןוא םהיא ןענעג ןעט

 ירנעה םעד ןיא ןערוניפ עכילסעגרַאפנוא יד ןופ ענייא

 רעהדַאפ ,הלג רעשילױטַאק ַא ןעװעג זיא ןייּפמעק שזדרָאשזד

 "ריוקרעמס ַא טימ ףמַאק םעד ןיא טײברַאעג טָאה רע .ןילג-קעמ

 עלעבָאנ ןוא סעדער עגיצרַאה ענייז ןוא ;גנורעטסיינַאב רעגיד
 ןיא טכַארּפ ערעדנוזַאב ַא טכַארבעגנײרַא ןעבָאה טייקכילנעזרעּפ

 .עיצַאטיגַא רעד

 .טרעטעגרַאפ ךילבעטשכוב ןע'שזדרָאשזד ירנעה טָאה רע

 רעכעה ליפ טלעטשעג סיוועג םהיא רע טָאה ןעצרַאה ןיא ךיז ייב
 םענייא סלַא ןרעדליש םהיא טגעלפ רע .םיור ןופ טסּפַאּפ םעד יו

 ןערָאבעג זיא סע ןעװו ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עטסערג יד ןופ

 עטיירב טימ ,רעקיד ַא ,רעכיוה ַא .טלעו רעד ףיוא ןערָאװעג

 טדיילקעג ןוא ,םינּפ ןעש'חלנ ןעטונ ,ןעסיורג ַא טימ ,ןערעטלוש

 רעד ןופ רע טגעלפ ,םידנב עש'חלג ,עצרַאװש ,עגנַאל ענייז ןיא

 טלָאװ רע יו ױזַא ,קורדנייא ןַא ןעכַאמ רימ ףיוא עמרָאפטַאלּפ

 ןוא ןעמָאנ ןייז .איבניסטייהיירפ ַא רָאנ ,חלנ ןייק טינ ןעוועג

 העד וצ עשירייא עמורפ ךס ַא ןעניוצענוצ ןעבָאה רעטרעוו ענייז

 ערעדנא ןענייז טייז רעדעדנא רעד ןופ .,גנוגעווַאב-שזדרָאשזד

 .ןע'שזדרָאשזד ירנעה ןעגעג ןעטָארטעגסױרַא םיחלנ עשיליוטַאק

 ךעד ףיוא סולפנייא ןעקרַאטש ַא טָאה עכלעוו ,ללָאה ינַאמאט
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 ייז זא ,טקריוועג ייז ףיוא טָאה ,קרָאי וינ ןיא עכריק רעשיליוטאק

 .עיצַאטינַא ס'ןילגיקעמ רעהרַאפ ןעגעג ןעטייברא ניטעט ןעלָאז

 -ַאק רעד ןופ טּפיוה רעד ,ןעניררָאק ּפָאשיב-שטרַא זיא ךילדנע

 ןעגעג ןעטָארטעגסױרַא ךיוא ,אקירעמַא ןיא עכריק רעשיליוט

 ַא טכילטנעפערַאפ עסערּפ רעד ןיא טָאה רע  ,ןע'שזדרָאשזד

 ,ןעקילָאטַאק עלַא ןעסיוו טזָאלעג טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,ףירב
 ,םהיא ןענעגנ זיא עכריק עשיליוטַאק יד זא

 ןײּפמעק םעד טָאה ףירב רעֶלעיציפָא ס'ּפָאשיב-שטרַא םעד

 ,ןעקילָאטַאק עליפ .רעטקַארַאכ ןעגידמרוטש םעיינ ַא ןעבענענוצ

 ןעבָאה ,ןע'שזדרָאשזד ירנעה טימ טריזיטַאּפמיס ןעבָאה עכלעוו

 -ָאה ערעדנַא יד ןוא .הנחמ ןייז ןעזָאלרַאפ ןוא ןעקָארשרעד ךיז

 רהעמ ךָאנ טימ ןע'שודרָאשזד רַאפ ןעטײברַא ןעמונעג ןעב
 .עינרענע

0 

 .1886 ,גָאט-ָאשקעלע

 .ןעלהַאװ יד ןופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא ךילדנע

 טלעג .םילכ עלא ףיוא טייבראעג ןעבָאה סנעשיטילָאּפ יד

 ,טכָאקעג טָאה קראמ-ךךעמיטש רעד רועיש א ןהָא ןעניולפעג זיא

 -שזדרָאשזד עליפ .,ןעניטשעג זיא טואוװײנַאמַאט ַא ףיוא זיירּפ רעד

 ייז ןעוו .ןעמיטש ערעייז ןופ ןעראווענ טביוראב ןענייז ןעשנעמ

 ,טרעלקרע ייז סרעסיפָא יד ןעבָאה ,ןעטוָאװ ןעמוקענניירא ןענייז

 ןיוש ייז ןעבָאה ,סטוָאװ יד טביירשראפ ןעמ ואוו ךוב םעד טיול זא

 ןעמענ ערעייז ףיוא זא ,טסייה סָאד) ןעבעגענּפא ןעמיטש ערעייז

 ,ןעזייװַאב ,ןעטסעטָארּפ ,(ן'טיאוי רַאפ --- ערעדנַא טוָאװעג ןעבָאה

 .ןעפלָאהעג טינ ןעבָאה ןעיירשעג

 ןעלהעצ ןעמונעג טָאה ןעמ ;דנעװַא ןערָאװעג זיא ךילדנע

 עיינ ןעגנַאפעגנָא ךיז ןעבָאה ןַאד ןוא ,סטוָאװ ענעבעגענּפָא יד

 .ןעיירעביור ענעפָא עיינ ,ןעלדניווש

 גנילואּפ , וצ "סיילּפ גנילוָאּפ , ןופ ןעפָאלענמורא ןיב ךיא

 יד ןופ ריטרַאװק-טּפיוה יד טכוזַאב לָאס עכילטע בָאה ןוא "סיילּפ

 .ייוודָארב ןעבעל טירטס רעטכַא רעד ףיוא ,ןעטסישזדרָאשזד
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 רעזנוא ןופ רעטנעצ ןעטייווצ א ףיוא ןעגנַאגעג ךיא ןיב ךָאנרעד

 זַא ,עזייואב טַאהעג בָאה ךיא .סיילּפ טעיַאפַאל ףיוא ,ףמַאק

 .טלעדניוושאב ן'שזדרָאשזד ירנעה ןעמ טָאה ןעטרָאד ןוא ןעטרָאד

 ,דניירפ ערעדנַא ןוא רימ טרעהעגסיוא טָאה ןַאמ-עטימָאק רעד

 ענימ ַא טימ ןָאטעג רעבָא סע טָאה רע .ןעבירשראפ ץלַא ןוא

 "רַאפ ַא קעװַא םהיא ןופ ןיב ךיא ןוא ,טייקניזָאלסגנונפַאה ןופ

 .רעטלעפייווצ

 ןיימ ןיא זיא ,נָאט םענעי ןוֿפ ןעגנורהאפרע עניימ ןעשיווצ

 ,ינעווע רעטרעפ רעד ףיוא :עדנעגלָאפ סָאד טלָאמעגפיוא ןורכז

 ּפֶא ךיז ךיא לעטש ,טירטס רעטכַא ןופ רענרָאק םעד ןעבעל

 ןעשיטַאּפמיס ַא טָאה רע .רעטרָאּפער-סננוטײצ ַא טימ ןעדייר

 ךילדניירפ זיא רע זַא ?היפ ךיא ןוא ןהעזסיוא ןעטנענילעטניא

 ןעלדניווש יד ןעגעוו םהיא ?העצרעד ךיא .ןײּפפעק רעזנוא וצ

 "עג ןעבָאה סנעשיטילָאּפ יד יװ ,ןהעזעג ןייֵלַא בָאה ךיא סָאװ

 "רָאּפער רעד ,לָאמ ןעטייווצ םוצ ןעטוָאװ ןעשנעמ ערעייז טּפעלש

 .טניואוועגייב טָאה רע סָאװ ןעכַאז עכילנהע רעביא רימ טינ רעט

 "טנע רע ןוא ,ןעטכיראב סָאד טעװ רע יצ םהיא ייב גערפ ךיא

 סָאװ ןהעז לעװ ךיא; :ענימ רעלופסינמייהעג ַא טימ רימ טרעפ

 ."ןָאט ןעק ךיא

 ,"סערּפסקע דנע ליעמ , גנוטייצ רעד ןיא טייברַאעג טָאה רע

 ןיב ךיא .רעטעלב ינַאמַאט-יטנא יד ןופ ענייא ןעוועג זיא עכלעוו

 .טקורדעגּפָא ןייז טרָאד ןעלעוו ןעטכירַאב עֶלַא יד זַא ,רעכיז ןעוועג

 ןענופעג טינ רהיא ןיא בָאה ךיא ןוא סיורא זיא גנוטייצ יד ןעוו

 וצ טפיוקרַאפ זיא יז זַא ,ןעירשעג ךיא בָאה ,ןופרעד רוּפש ןייק

 .ןעסערעטניא-טיאוי יד

 :ןעװעג זיא ןעלהַאו יד ןופ טַאטלוװער רעלעיציפָא רעד

 ;ן'טיאוי רַאפ 90,582 ןוא ן'שזדרָאשזד ירנעה רַאפ סטוָאו 0

 רענַאקילבוּפער רעד ,טלעווזור) ןערָאװעג דעטקעלע זיא טיאוי ןוא

 יו רעגינעװ -- ןעמיטש 60,438 ןעמוקַאב טָאה ,טַאדידנַאק

 .(ָאזלַא ,שזדרָאשזד

 סעדנאב עשיטילַאֿפ עטּפורָאק יד ןוא ןעסַאלק עכייר יד
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 -נַאק-רעטײברַא ןַא רַאפ ןעמיטש 68,000 רעבָא .טניזעג ןעבָאה

 ןַא ,להָאצ ערעייהעגנוא ַאזַא ןעוועג ןעטייצ ענעי ןיא זיא טַאדיד

 .אקירעמַא ץנַאג טשאררעביא טָאה סע

 ענעטירשעגטרָאפ ןופ קנַאדעג םעד ןיא ןיא 68 להָאצ יד

 רעטרעקראפ רעד טימ ןעמַאזוצ ןערָאװעג טנעכייצרַאפ ןעשנעמ

 ןעמיטש טנעזיוט 68 ןעמוקאב טָאה שזדרָאשזד ירנעה ,) 86 ?הָאצ

 טקַאפ רעכילסעגראפנוא ןַא זיא סָאד -- "1880 רהֶאי םעד ןיא

 .(ןעשנעמ ערעזנוא ייב

 -ערעטניא .ךילביירשעבנוא ןעוועג זיא גנושיוטנע רעזנוא

 ירנעה יד ףיוא ןעמוקעגרָאפ טנעווַא םענעי ןענייז סענעצס עטנַאס

 ןעמ תעשב ,טירטס רעטכַא רעד ףיוא סרעטרָאוװקדעה שזדרַאשזד

 יד קנעדעג ךיא .סנריוטיר-ךָאשקעלע יד טכַארבעגניירַא טָאה

 א ,ןעגיסקיוועג-ןיילק ַא ,ןַאמרעגנוי רענַאקירעמַא ןַא ןופ טכיזעג

 עלייו עֶלַא .רעפיצ יד ןעפורעגסיוא טָאה רעכלעוו ,ןעצראווש

 -לעזעג רעד ןופ רעטער יד, :טָאּפש טימ ןעיירשסיוא רע טנעלפ

 -םיוא טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,דיירפ יד קנעדעג ךיא "!טפַאש

 רעבָא .ן'שזדרָאשזד ירנעה רַאפ טכיראב ןעטוג ןעדעי ןעמונעג

 טָאה רימ וצ סָאװ ,רעטרעוו יד ךיא קנעדענ ץלַא ןופ רעכילטייד

 -לעו טימ ,ןאמרעגנוי רעסעדא רעד ,שטיװָאקשָאמ טנָאזעג ייברעד

 913 ןיא ריטרַאװק ןייא ףיױוא טניואוועג רעהירפ בָאה ךיא ןעכ

 םענעי ןעמאוצ רימ טימ זיא רעכלעוו ןוא ,טירטס ןָאטנילק

 -רָאװקדעה שזדרָאשזד ירנעה יד ןיא ןעוועג דנעזעוונא דנעווא

 : סרעט

 -אב רע טָאה -- ,ןַאהַאק ,טסיכראנַא ןַא ךָאד טייז רהיא ---

 רהיא סָאװ סעּפע סָאד טמוק יו -- ,לעכיימש א טימ טקרעמ

 ? ןעלהַאו יד ןיא טריסערעטניאראפ ױזַא טייז

 .ןעזיּפש יװ ןעפָארטענ רימ ןעבָאה רעטרעוו יד

 -ַאיצָאס יד ןוא ןעטסישזדרָאשזד יד ןעבָאה נעט עכילטע

 .ןענַאלשענרעדינ טלהיפענ ךיז ןעטסיל

 םעד ןעטָארטענּפָא גנומיטש עזיד טָאה רעבָא זייווכאלסיב

 סָאװ ןעלהיפ וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ריס .,רערעדנַא ןַא וצ ץַאלּפ

 .ןענייז ןעמיטש 08,000 יד ניז רעשילארָאמ רעסיורג ַא ראפ
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 עטרַאװרענוא ןַא זיא סָאד זַא ,ןעוועג הדומ ןעבָאה ןעננוטייצ עלַא

 .להָאצ עסיורנ

 .ךאוש ןוא יינ ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא-ןייּפמעק רעזנוא

 ןענייז סטוָאװ ערעזנוא .טַאחעג טינ רימ ןעבָאה טלעג ןייק

 טלעג טימ .עטפיוקענ ןייק טינ ,עכילרהע סיואכרוד ןעוועג

 טָאה ,רעדיװ ,אנוש רעד .טרימשעג טינ רעדער יד רימ ןעבָאה

 רעטנעזיוט רעטרעדנוה טימ ןישַאמ עקראטש עסיורנ ַא טאהענ

 --ךָאד ןוא .ךעלדער ןוא רעדער ערהיא ןערימש וצ ףיוא ראלָאד

 !טומ םעיינ ןעבעגעגניירא זנוא טָאה רעפיצ רעד !דנעזיוט 9

 .ןײּפמעק ןעטסקענ םוצ ןעטיירנ ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ

 ירנעה יד טימ ןעטסילַאיצַאס יד ןופ גנונינייאראפ יד רעבָא

 יז טָאה ןעמ יװ ,"סרעסקעטילעגניס , רעדָא ,ןעטסישזדרָאשזד

 .ןעטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה ,ןעפורעג סנעטסיימ

5 

 ןישטיוועש ןוא ן'שזדרָאשזד ירנעה ןעשיווצ עטַאבעד ַא

 ןערָאװעג רעגנעהנָא ענייז ןוא ץשטיוועש זיא נָאט ַא סָאװ

 .ןענעגעזעג "סרעסקעט-ל?עגניס, יד טימ ךיז ןעזומ ייז זַא ,רערעלק

 ןוא רעביארָאפ זיא ןייּפמעק ןעשירָאטסיה םעד ןופ ץיה יד ןעוו

 ךיז רע טָאה ,לַאעדיא ןייז ןָא טנַאמרעד ךיז טָאה דצ רעדעי

 -צ ןערעדנַא םעד ןופ עירָאעט רעד טימ ןעק רע זַא ,ןהעזעגמורַא

 ,ןעלַאפ עכלעזַא ןיא ךילנהעוועג יו .ןעבָאה טינ תוכייש ןייק

 "עג טלעקיוטנע טפאשדניירפ רענידרעהירפ רעד טָאטשנָא זיא

 .האנש-ייטרַאּפ ענעסיברַאפ ַא ןערָאװ

 א ףיוא ן'שזדרָאשזד ירנעה ןעפורעגסיורא טָאה שטיוועש

 ,רעטַאעט ס'רעניימ ןיא ןענופעגטַאטש טָאה יז ןוא ,עטַאבעד

 רעד -- טירטס רעט28 רעד ןעבעֿכ וינעוע רעטכא רעד ףיוא

 בָאה רעהירפ רהֶאי בלאה א ןוא ייווצ טימ ואוו ,רעטאעט רעבלעז

 .גננולמאזראפ ןיעלב ןעסיורג יד טניואווענייב ךיא

 ןופ רעביפ ַא ןיא ןערהָאפעג עטַאבעד רעד ףיֹוא ןיב ךיא

 ַא ףיוא טירטס רעט98 רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא .ןעננוטראוורע

 ַא ןעגנאגעג זיא טירטס רעט25 רעביא .רַאק וינעווע עטירד
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 טנַאמרעד ןעביוא ןיוש זיא רעכלעוו ,טרָאס םעד ןופ רַאק-סרָאה
 רעד ןעוועג ךיוא זיא רעוויַארד רעד רעכלעוו ףיוא ןוא ןערָאװעג

 טנעס ףניפ ערעייא ןעפרַאװענניירא םָאה רהיא רָאטקודנָאק
 גינעווניא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו ,עלעטסעק רענרעזעלגנ ַא ןיא
 ןעמ ליפיוו ןהעז טנעקעג רעבָא טָאה רעוויַארד רעד .רַאק ןיא
 ַא ךרוד שזדניישט יד ןעבעגעג ךייא טָאה רע ןוא ,ןיירא טפרַאװ
 .ריט רעטשרערָאפ רעד ןיא לעכעל

 ןיא ,ןהעזרעד בָאה ךיא סָאװ ,רַאק-טירטס עט29 עטשרע יד
 בָאה רעטייוצ ַא ףיא רעבָא ןעטרַאװ .טקַאּפעג רהעז ןעוועג
 ןיא ןעמוק וצ רעלענש סָאװ טראגעג בָאה ךיא .טלָאװעג טינ ךיא
 ךיא בָאה ,ָאזלַא .ץַאלּפ ןעטונ א ןעמענרַאפ וצ ידכ ,רעטַאעט
 ןעגנורּפשעגפיורא ןיב ןוא עדנוקעס ןייק ןערילרַאפ טלָאװעג טינ
 סופ ןייא טימ ךיז גידנעטלַאהנָא םיוק ,רַאק רעטקַאּפעג רעד ףיוא
 .לעּפערט ן'פיוא

 טפראדאב טָאה ןעמ ואוו ,ץַאלּפ םעד וצ ךיז ןערַאּפשכרוד
 -סָאװ רעדייא ןוא ,רעווש ןעוועג זיא טנעס ףניפ יד ןעפראווניירא
 -סיוא ןוא דרעפ םעד טלעטשענּפָא רָאטקודנָאק רעד סטָאה ,ןעוו
 "!ריעפ רעייא טלהָאצאב ! יעה, : ןעירשעג

 ןוא ,טכַאלוצ ךיז ןעבָאה טייל עגנוי רענַאקירעמַא עכילטע
 ןערטיכ א טימ רימ ףיוא גידנעקניו ,טקרעמאב טָאה רענייא
 : לעכיימש

 ? אה ,ןהענּפָא ךייא טעוו'ס טניימעג טָאה רהיא ---

 ױזַא ןיב ךיא .ןענערב ןעמונענ רימ ייב טָאה םינּפ רעד

 רימ ןעמ זיא ָאד ןוא ,עטאבעד רענילייה רעד ראפ טרעטסיײגַאב

 ! טנעס ףניפ ןעלהָאצַאב ןופ ןעהערדסיוא ךיז לי ךיא זַא ,דשוח

 ..ןעסָאנאב ךימ ןעמ טלָאװ ץומש טימ יו ױזַא

 זיא עדנאש ןייס .,לעקינ םעד ןעפרָאוװעגניירא בָאה ךיא

 .ןעננַאגעגרעביא טינ טכייל ױזַא רעבָא

 בָאה ןַאד .רעטאעט ס'רעניימ ןיא ןעגנַאגעגניירא ןיב ךיא

 -רַאפ ךיז ךיא בָאה גנורעטסיינאב סיורג ןופ זַא ,טּפַאכעג ךיז ךיא

 זיא קילגמוא םעד ןופ רעבָא .טעקיט ןיימ ןעמענוצטימ ןעסעג

 ןעוו ןוא ,שטיוועש ןעזיוואב ךיז טָאה דלַאב .קילג ַא ןערָאװעג

 רע טָאה ,רעטכעוו-ריט םעד טימ הנעט ךיא יו ןהעזעג טָאה רע



 21 ןערהָאי עגידמרוטש ויווצ

 ןעשיווצ טיס ַא ןעבָאה לָאז ךיא טָאטשנָא .ןעמונעגניירא ךימ

 ףיוא ,יורפ ןייז ןעבעל ץַאלּפ ַא ןעבענעג רימ רע טָאה ,םלוע םעד

 -- רהיא רַאפ טלעטשענרָאפ רימ טָאה רע ,עמרָאפטאלּפ רעד

 רעכלעוו רעביא ,ץיוװָאקאר ןָאפ ַאנעלעה רעטמהיראב רעד רַאפ

 יז .לעוד ַא ןיא ןעבעל ןייז ןערָאלרַאפ טָאה לַאסַא? דנַאנידרעפ

 עכילטיור ערהיא טימ .ךיז ןיא ץייר גונעג טאהעג ךָאנ ןאד טָאה

 -סקורדנייַא רהיא טימ ןוא ןעגיוא עסיורג עטנַאסערעטניא ןוא רָאה

 .םייקמאזקרעמפיוא ליפ ןעגיוצעג יז טָאה ,לעכיימש ןעלופ

 "נא רעד ןופ .טנַאה רעקניל רהיא ייב ןעסעזעג ןיב ךיא

 רעטעדליבעג ,רעכייר ַא ןעסעזעג רהיא ןעבעל זיא טייז רערעד

 -ַאס ן'טימ עיטַאּפמיס ןעזיווענסיורא טָאה רעכלעוו ,רענַאקירעמַא

 זַא ,רָאנ קנעדעג ךיא .ןעמָאנ ןייז טינ קנעדעג ךיא  .םזילַאיצ

 םעד טעדנירגעג טָאה ,יגענרַאק רענָאילימ םעד טימ ןעמַאזוצ ,רע

 -ַאבעד ןעמוקרָאפ ןענעלפ סע וואו ,"בָאלק ירושטנעס הטניטניינ

 -עש םַאדַאמ טימ גידנעסעומש ,ןעגארפ עלַאיצַאס רעביא ןעט

 ,גנונדרָא וצ ןערָאװעג ןעפורעג זיא גנולמַאזרַאפ יד רעדייא ,שטיוו

 וצ רעדיוו טינ רהיא טהיצ סע ביוא טנערפעג רהיא ייב רע טָאה

 ךיא .ךימ טהיצ סיוועג, : טרעפטנעעג טָאה יז ןוא ;ענהיב רעד

 ,רלעפ-טכַאלש םוצ טּפעלש סע ןעכלעוו ,דרעפ-המחלמ ַא יװ ןיב

 ."ןעטיימורט ןופ גנַאלק םעד רָאנ טרעהרעד רע ןעוו

 ןעטפלעה עכיילנ ייווצ ףיוא טלייטוצ ןעמ טָאה סטעקיט יד

 ןעועג ױזַא ךיוא זיא רעטַאעט רעד ןוא ,םידדצ ייווצ יד ןעשיווצ

 יד ןוא ןעטסישזדרָאשזד ירנעה יד רַאפ טפלעה ןייא -- טלייטוצ

 -טַאלּפ רעד וצ םוקילבוּפ ןופ גידנעקוק) ערעזנוא רַאפ ערעדנַא

 יד -- ערעייז ןוא עקניל יד ןעווענ טפלעה רעזנוא זיא ,עמרָאפ

 זיא ,רעפורסיורא רעד ןעװעג זיא שטיוועש יװ ױזַא ,(עטכער

 "נָא ,רענהעש ַא ,רעכיױה א .רענדער רעטשרע רעד ןעוועג רע

 "עג ךיז רע טָאה ,קָאר ןעצרוק ןעכילנהעוועג א ןיא ןָאטעג

 -ַאעט רעד .עמרָאפטַאלּפ גנערב םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא טלעטש

 טסירגַאב זיא רע .טכיל טימ ןעסָאנעננָא יו ױזַא ןעוועג זיא רעט

 ןעו .טפלעה רעזנוא ןופ ןעמָאקליװ ןעדנעכַארק א טימ ןערָאװעג

 מֶאק ןייז ןעביוהעגפיוא רע טָאה ,ןערָאװעגנ ליטש ךילדנע זיא סע
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 ץנאג א ןיא טדערעג טָאה רע .ןעביוהעגנָא ןוא ןענָאקלַאב יד וצ
 טלעטשעגקעװַא רע טָאה ענַארפ-טּפיוה סלַא .ךַארּפש רעכַאפנייא
 -ניס ,, ןייז טימ שזדרָאשזד טעטרַאװרע ױזַא יו : עדנעגלָאפ סָאד
 סָאװרַאפ ?טלעװ רעד ףיוא טייקמירָא ןעפַאשוצּפָא "סקעטילעג
 ןעמ סָאװ ענַארפ עגיצנייא יד זיא עגַארפידנַאל יד זַא ,רע טביולג
 דנַאל סָאד זַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז רימָאל ? ןעניז ןיא ןעבָאה ףרַאד
 -עג ןייז ןעד סָאד טעװ ,סדרָאלדנעל ןופ יירפ ךילקריוו ןיוש זיא
 טימ ,ןעקירבַאפ טימ ,ןעלטימ-:סטיײברַא טימ זיא סָאװ ןוא  ?גונ
 -עפטנע שזדרָאשזד ירנעה לָאז ?ןעלַאירעטַאמ טימ ,יירענישַאמ
 ןוא דנַאל ?עקיטש ַא טָאה רעכלעוו ,רעטײברַא ןַא ױזַא יו ןער
 -ַאק םעד טימ ןערירוקנָאק טנעה עליוה טימ ןעק ,טינרָאג רעטייוו
 -ָאה טינ טלעוװו רעד ףיוא ןעריטסזיקע רע ןעק יו ?טסילַאטיּפ

 טָאה טסילאטיּפַאק רעד דנערהעוו ,גייצעג-סטיײברַא ןייק גידנעב

 ? יירענישַאמ עטסניטכעמ יד

 -טינ ןייז טימ .טרָאװ סָאד טמוקאב שזדרַאשזד ירנעה
 -ענ ןייז טימ ,קָאר-"טרעבלַאדץנירּפא ןעגנַאל ַא ןיא רוניפ רעכיוה
 גערב םוצ ֹוצ רע טהעג ,טמעקרַאפ טענ ,דרָאב רעניורב רעטכיד
 ןוא ןעטנעמסידָאלּפַא ןופ םרוטש ַא טימ טנעגעגַאב ,עמרָאפטַאלּפ
 ךיז טנינ רע .רעטַאעט טפלעה ןייז ןופ ןעיירשעג-סגנוסירגַאב

 -כעלייק ןעסיורג ןייז ףיוא .ןהעטש טביילב רע .רעתא ןוא ןיהַא
 ,ענהעש .ןעדייר וצ ןָא טביוה רע .ךילּפ ַא טעשטשילב ּפָאק ןעגיד
 רע טדער ױזַא .ןערעדנַא םעד ךָאנ רענייא ןעננילק ןעצַאז עטַאלנ
 יד ןופ האנה ךיא בָאה ,נידנעליו טינ .טונימ ןהעצ ייב ּפָא
 ,ןעזַארפ עשילננע ענעטָארעג

 טָאה שטיוועש סָאװ ענארפ רעד וצ ךיז רע טמענ ךילדנע
 ןוא ,המרקה סלַא רעטרעו עכילטע טגָאז רע .טלעטשעג םהיא
 ןאד .טכארט ןוא טהעטש רע .ןעניושטנא רע טרעװ ןאד
 טייז עקניל יד ;גניליס םוצ ץלָאטש ּפָאק םער רע טסייררַאפ
 טהעטש יוזַא ,ןרעטש םוצ וצ רע טגעל טנַאה רעטכער ןייז ןוֿפ
 .טייהנעגעלרַאפ ַא ןיא זיא רע זַא ,טהעז ןעמ .טנייווש ןוא רע

 -מוא טימ ל?ופ זיא רעטַאעט רעבלַאה ןייא .זעוורענ ןערעוו עלַא
 :ריירפ עזעוורענ טימ לופ זיא טפלעה ערעדנַא יד ; טייקניהור
 ! ןערעפטנע וצ סאוו טינ סייוו רע ,אהא
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 ,טנַאה ןייז רעטנורא ןַאמ רעטמהיראב רעד טוָאל ךילדנע

 :טגָאז ןוא סיוא ךיז טכיילנ

 טינ ןעק ןוא גייצעג ןייק טינ טָאה רעטײברַא רעד ביוא

 שיפ ןעגנַאפ ןהעג ךָאד רע ןעק ,ןעטקודָארּפ-קירבאפ ןייק ןעפַאש

 ."ןעבעל ַא ןעכַאמ ןופרעד ןוא

 יַאיצַאס רעד ףיוא סיוא טכערב רעטכעלעג ןופ םרוטש ַא

 .רעטַאעט םעד ןופ טייז רעשיטסיכ

 .טקנוּפדנַאטש ןייז ןערהעלקרע טפורּפ שזדרָאשזד ירנעה

 -ייװצרַאפ ,ןענָאלשענרעדינ זיא רע זַא ,ןהעז וצ טכײפ ויא סע

 .טלעפ

 קווח שטיוועש טָאה עדעד-טרָאװטנַא רעטצעל ןייז ןיא

 ןעק רעטײברַא רעד זא ,ףורפיוא ס'רענגעג ןייז ןופ טכַאמעג

 דָאלֹּפַא טימ טכבַארק רעטַאעט טפלעה ןייא .שיפ ןעננַאפ ןהעג

 עוייב טימ טעשזוה ערעדנא יד ןוא ,רעטכעלעג ןוא ןעטנעמסיר

 .ןעיירשעג-טסעטָארּפ

 "מָאק ןעגנַאגעג ןעטסילַאיצַאס יד ןענייז רעטאעט ןופ קירוצ

 ירא רעד, :ןעירשענ יטסול טָאה ןעמ .זייוו - סעינַאּפ

 "נַאֿפ ןהעג ןעק רעטיײברַא רעד !שיפ ןעננַאּפ ןהענ ןעק רעטייב

 .("ננישיפ וָאנ ןעק יח ,) "!שיפ ןעג

 םעד 'יא לעטרעוװו רערָאבגנַאג ַא ןערָאװעג זיא עזַארפ יד

 ."סרעסקעט-לגניס , יד ןעגעג ןעטסילַאיצַאס יד ןופ ףמַאק
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 ."םוגרַא, רעד ןוא ירעדיל, רעד

 ןופ טלײטענּפא ךיז ןעבָאה ןעטסילאיצַאס יד ןעו

 יד ייב ןעבילבעג "רעדיל , רעד זיא "סרעסקעט לעגניס , יד

 -טנעגייא ןוא רעדנירג ענייז ןעוועג ןענייז עבלעוו ,ןעטסילַאיצַאס

 ןעבילבענ זיא שטיוועש ,ןָא גנַאפנֶא ןופ םיתב-ילעב ענייז ךיל

 .רָאטקַאדער רעד

 ןעלקיטרַא רֶאּפ ַא טקורדענ ךיא בָאה "רעדיל, םעד ןיא
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 סע'שטיוועקנעש ןופ גנוצעזרעביא עשילגנע ןַא עניימ ךיוא ןוא
 ."טנשקיזומ רעד ָאקנַאי , גנולהעצרע רעצרוק

 -עג שזדרָאשזד ירנעה זיא ,ןעלהַאװ יד ייב ,רהָאי ןעטסקענ
 -סיורא טָאה ײטרַאּפ ןייז .טייטס ווָא ירעטערקעפ רַאפ ןעפָאל
 ןייז וצ ."דראדנעטס, ןעמָאנ ן'טימ טאלב-ןעכָאװ ַא ןעבעגעג
 -נעט עניילק א טעדנירגעג רעגנעהנָא ענייז ןעבָאה רעבָא ןייּפמעק
 "סוגרַא, ןעוועג זיא ןעמָאנ רהיא .ךיוא גנוטייצ-ןעגרָאמ עכיל
 ַא ןעוועג זיא ןעביוא ןופ ןוא ,(ןעניוא ךס ַא טָאה סָאװ זעיר ַא)
 ןעטאבעד טרהיפעגנָא טָאה "רעדיל, רעד .גױא ןַא ןופ דליב
 ."דראדנעטס , םעד טימ ןוא "סונרַא, םעד טימ

 א ,לעינעס ןעיסול טנילײטַאב ךיז טָאה "רעדיל , םעד ןיא
 -עמַא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,טסילַאיצַאס רעשיזיוצנַארפ
 טָאה רעכלעוו ןוא ,ןערהָאי רעגיצכעז יד ןופ גנַאפנָא ןיא אקיר
 ןעליּפש ןעביוהעגנָא ײטרַאּפ-רעטײברַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא
 טסילאנרושז רעדנעצנעלג ַא ןעועג ןיא רע .עלָאר עניטכיוו ַא
 .טסימָאנָאקע ןוא

 -ּלָאמ יד ןעטלאהטנא טָאה "סונרַא, רעמונ רעטשרע רעד
 : הרוש-סננוסירנאב עדנעג

 "! ןענרָאמ טונ --- סרעטוָאו טנעזיוט 08 ערעזנוא וצ,
 טאהעג "רעדיל, םעד ןיא לעינעס טָאה נָאטימכָאנ םענעי

 ; רעטרעוו עדנענלָאפ יד

 ןעלהאוו יד ךָאנ ;"ןענרָאמ-טוג , ?סונרַא, רעד טגָאז טנייה,
 "! טכַאנ-טונ , :ןענָאז רע טעוו

 נָאטךָאשקעלע יװ רעטייו .ןעװעג עקַאט ןיא ױזַא ןוא
 88 יד טָאטשנָא םיִרָאַו ;טריטסיזקע טינ "סוגרא, רעד טָאה
 יאב ןערהָאיַארַאפ טָאה שזדרָאשזד ירנעה סָאװ ןעמיטש דנעזיוט
 דנעזיוט 35 ןעמוקַאב לָאמ ןעזיד רע טָאה ,טדָאטש ןיא זיולב ןעמוק
 ,טייטס ןעצנַאג ן'רעביא

 יװצ טימ טבעלענרעביא "סוגרַאפ םעד טָאה "רעדיל , רעד
 .רהָאי

 יטרעװאּפײטנַא, ןש טעדנירנעג טָאה ןילג-קעמ רעהדַאפ
 'ַאיצָאס ,(טייקמירַא ןעפַאשוצּפָא טפַאשלעזעג ַא) "יטעייסַאס



 976 | ןערהָאי עגידמרוטש ייווצ

 ףיוא ,עירָאעט רעד ןופ ןעטלַאהעג טינ ךילריטַאנ ןעבָאה ןעטסיל

 םעד וצ טקעּפסער רעייז רעבָא ;טיובעג ןעוועג זיא יז רעכלעוו

 םהיא וצ עביל רעזנוא .,ןערָאװעג טינ רענעלק זיא חלג ןעלעבָאנ

 רע סָאװ ,ןעגנונלָאפרַאפ יד בילוצ ןערָאװעג רעקרַאטש ךָאנ זיא

 זיא םיור ןופ .עכריק רעשילױטַאק רעד ןופ ןענַאטשעגסױא זיא

 ַא ןערָאװעג זיא רע .חלנ סיוא זיא רע זַא ,להעפַאב ַא ןעמוקעג

 -עגרעדינ א ,רעטריטָאקיִאב ַא ,רעטנלָאפרַאפ ַא ,שנעמ טַאוװירּפ

 ,רענעגָאלש

 .ףמַאק ןייז ןעטלַאהעגנָא וַארב רע טָאה רהָאי עכילטע

 רע .ןערָאװעג ןעכָארבעג טסייג רעגיטומ ןייז זיא ךילדנע רעבָא

 טָאה עלעטשדחלנ ןייז ןוא עכריק רעד טימ םולש טכַאמעג טָאה

 .ןעמוקַאב רעדיוו רע
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 ןהָאי -- .ןעפאוו וצ ףור ַא -- .סעדער ערענָאיצולָאװער

 .טליימרואראפ טסאמ

 ןעמ ןוא עבמאב יד ןעלַאפענ זיא ָאנַאקיש ןיא יו םעדכָאנ

 ַא ךיז טָאה ,טיוט םוצ טלייטרוארַאפ ןעטסיכרַאנַא ןעביז יד טָאה

 ןופ ןעלַאקידאר יד ןעשיווצ טיירּפשראפ טסול-ספמאק ןופ ?חיפעג

 ןעבָאה ,ןעטסיכרַאנַא יו טוג ױזַא ,ןעטסילַאיצַאס .ךיוא קרָאי וינ

 ,ןָאט ַאזַא טימ ןעדייר וצ ןעביוהעגנָא ןעננולמַאזרַאפ ערעייז ףיוא

 רעטסנרע ןַא ןופ לעוװש םייב ןענַאטשעג ןעטלָאװ ייז יוװ ױזַא

 . ןעגעװ טלעדנַאהעג ךיז טָאה טקעריד .טייצ רערענָאיצולָאװער

 "רָאפ רעבָא ךיז ןעבָאה ייז .גָאט-סטייברא ןעגנידנוטש-טכַא םעד

 .ןעגנורעדָאפ ערעסערג וצ ןעמוק ןעק םעד ךרוד זַא ,טלעטשעג

 רעד סָאד ,ןעביולג ייז זַא טביולגענ רעדָא ,טביולנעג ןעבָאה ייז

 ןעניטומ ַא וצ טיירגעג זיא סָאלק-רעטייברַא רענַאקירעמַא רעצנַאג

 טימ טקעמשעג טָאה טפול יד .רַאגָאז ןעדַאקיראב וצ ,ףמאק

 יר טרעדלישענ ענַאל יד ןעבָאה סנעטסנינעוו ױזַא --- רעוולוּפ

 שטיוועש ךיוא רָאנ ,טסיכרַאנַא רעד ,טסָאמ רָאנ טינ ; רערהיפ

 .טַארקָאמעדילַאיצַאס רעד
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 -םיורא טסָאמ ןַאהָאי רענידרעייפ רעד זיא גניטיּפ ןייא ףיוא
 ןוא ,טנַאה ןיא סקיב ַא טימ עמרָאפטאלּפ רעד ףיוא ןעמוקעג
 עכילטע , .ןענפאוואב וצ ךיז רעטייברַא יד ןעפורעגפיוא טָאה
 עלַאיצָאס יד ןעכַאמ ןענעק רעטייברַא עטנעפאוואב טרעדנוה
 ,טגָאזעג רע טָאה --- "עיצולָאװער

 -ןַאפ םהיא טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג טריטסערַא ןיא רע
 ןענייז יורפ ןיימפ ןוא ךיא .שינגנעפעג רהָאי ַא ףיוא טלייטרוא
 ןופ טרהיפענּפָארַא םהיא טָאה ףירעש א ןעוו ,ייברעד ןענַאטשעג
 םוצ טנַאה ןייא טימ ןעטלעטייקעגוצ ַא ,טרוָאק ןופ ּפערט יד
 ןעמ טָאה ױזַא .בנג ַא וצ טנַאה רערעדנַא רעד טימ ןוא ףירעש
 ןהֶא ןענָאװ רעסיורג ַא) "שישרעמ קעלב, ַא ןיא טצעזעגניירַא ייז
 .(ןעטנַאטסערַא טרהיפ ןעמ ןעכלעוו ןיא ,רעטסנעפ

 סעדער עגיטשרוד:ספמַאק ןעטלַאהעג ךיוא טָאה שטיוועש

 סלַא ןעמַָאנ ןייק טַאהעגנ טינ טָאה רע רעבָא ,טייצ רענעי ןיא

 .טריטסערַא םינ םהיא ןעמ טָאה ,"רעצעהפיוא , רעכילרהעפענ

 -רָאפ זיא ,טניואוועגייב בָאה ךיא ןעכלעוו ,רעכלעזַא גניטימ ןייא

 רעסיורג רעד .(ןָאינוי-רעּפוק) םוטיטסניא-רעּפוק ןיא ןעמוקעג
 פעסיבַא ןוא ןעדיא ,ןעשטייד טימ טקַאּפעג ןעוועג ןיא ללָאה

 -ַאּפ רעָאנַאקיש רעד ןענעװו טדערעג טָאה שטיוועש .עשירייא

 :ןעפורעגסיוא רע טָאה טקנוּפ ןעסיוועג א ייב גנוריס

 ,תוילת ןיא רעדלעוו עלַא ןעלדנַאוװראפ וליפַא ןעלָאז ייז ןעוו,

 -רעד טינ סָאלק-רעטייברַא םעד ןופ ףמַאק םעד ךיוא ייז ןעלעוו

 ."ןעגרעוו

 -ביירשאבנוא ןַא טימ ןערָאװעגנ טסירנאב ןענייז רעטרעוו יד

 ,ןעננורּפשעגפיוא זיא םלוע םעד ןופ טפלעה ַא .ענעצס רעכיל

 זיא שטיועש .תולוק עדליוו טימס גידנעיירש ןוא גידנערידָאלּפַא

 זיא סע ןעו .טראוװועג ןוא ןעּפיל עטכַאמרַאפ טימ ןענַאטשעג

 : טגעלענוצ רע טָאה ,ליטש ןערָאװעג

 ןיא ןענימ-יילב עלַא ןעלדנַאװרַאפ ןעלעוו ייז ןעוו ןוא,
 ןערענָאיצולַאװער םעד ןעסישרעדינ ןענעק טינ ייז ןעלעוו ,ןעליוק

 ,"ןעסַאמ-רעטייברַא יד ןופ ףמאק
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 ןופ םערוטש רערעדליוו ַא ךָאנ ןעכָארבעגסױא טָאה ןַאד

 .טפאשנעדייליספמַאק ןוא גנורעטסיינאב

 ןָאינוי ףיוא ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא זיא גנולמַאזרַאפ ןייא

 ענעי ןעגעלפ ןענניטימ "רעעדןעּפָא , ערעזנוא עֶלַא ואוו ,רעווקס

 ןעוו דָארג ןוא ,טדערעג טָאה שטיוװעש .ןעדניפטַאטש ןערהָאי

 יַאב גנולצולּפ זיא ,ךילדירפ ץינַאג ןעועג ןענייז רעטרעוו ענייז

 ַא םימ (ןעסייהעג רע טָאה ַאלָאקַאמ) ןיעטּפעק-סילָאּפ ַא ןעלַאפ

 ערעייז טימ ןעבירטוצ גניטימ םעד ןעבָאה ייז .טיילסילַאּפ הנחמ

 וצ ןעירשענסיוא עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ טָאה שטיוועש .סבָאלק

 : עסאמ רעד

 "! ןעסָאנעג ,עטנעפאוואב טמוק לָאמ ןעטסקעג,

 .טריטסערַא טינ רעבָא םהיא טָאה ייצילֶאּפ יד

 טינ לעבָארט ןייק זיא ןעגנולמַאזרַאפ ענידרעטייוו יד ףיוא

 וצ ףױא ןעשינביולרע ןעבעגעגסיורא טָאה יײצילַאּפ יד .,ןעוועג

 יז ןוא ,ץַאלּפ ןעבלעז םעד ףיוא ןעגנולמאזרַאפ ערעטייוו ןעטלַאה

 .טרעטשעג טינ ייז טָאה

 םגָאז טסיכרַאנַא רעשטייד א יו םרעהעג ךיא בָאה לָאמ ןייא

 : ןע'בַאװש סוטסוי וצ

 ; ןעגנולמַאזרַאפ-רעטיײברַא ןעריקַאטַא וצ טינ ןעיימס יז,

 ."זנוא רַאפ ארומ ןעבָאה ייז

 יז ןעו} .דלעג-ןיילק וצ טכַאמעג גנוניימ ןייז טָאה באווש

 טינ דָארג ןעגנולמאזרַאפ יד ייז ןעטלָאװ ,טאהעגנ ארומ ןעטלָאװ

 .טגָאזעג רע טָאה --- ,"טביולרע

 טָאה יײצילַאּפ יד .טכער טאהעג ךילריטאנ טָאה בַאװש

 ןענייז ןעסַאמ-רעטייברַא רענַאקירעמַא יד זַא טסואוועג טוג ץנַאנ

 ןעמ טָאה ןע'טסָאמ .גנומיטש רערענָאיצולָאװער ַא ןופ טייוו

 "רַאנַא --- לוטיט ןעבלעז םעד ןעגָארטעג טָאה רע ?ייוו ,טריטסערא

 -ַאקיש רעד רַאפ טלייטרואראפ טאה ןעמ עבלעוו ,יד יו --- טסיב

 :עבמָאב רעיָאנ

 ,גניטימ ַא ןופ דליב ַא ןעכילברַאפ ךיוא זיא ןורכז ןיימ ןיא

 טניואוועגייב טייצ רענעי םורַא ןעבָאה יורפ ןיימ ןוא ךיא ןעכלעוו

 רָאָאלּפ דנוארנ ן'פיוא ,הירפ רעד ןיא רהוא ןהעצ ,גָאטנוז ַא ןיא :
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 ןינעווע עטייווצ רענרָאק ףיוא) סמור ילבמעסַא איניימרעשזד ןופ
 ןוא טדערעג ןעטרָאד טָאה שטיוועש .(טירטס ןָאטסוַאה ןוא
 עדנַאלב עגנַאל טימ שטייד רעכיוה 8 ,ןאמלעסַאה ַא רענייא
 רענייא ןעוועג רעהירפ רהָאי עכילטע טימ זיא רעכלעוו ,ןעקָאל
 .גאטסכייר ןעשטייד םעד ןיא ןעטַאטוּפעד עשיטסילאיצַאס יד ןופ
 רעבָא ,טסיכרַאנַא רענעכַארּפשענסױא ןייק ןעוועג טינ זיא רע
 ,רענדער רעדנעצנעלנ ַא ןעוועג זיא רע ,טסיכרַאנַא ןַא םעמכ

 -ענסיורא טייצ עסיוועג ַא ןַאמלעסַאה טָאה קרָאי ןינ ןיא
 :."גנוטייצ רעטייברַא , ןעמָאנ ן|'טימ טאלבנעכָאװ עשטייד ַא ןעבעג
 יו ןהעז גנעלפ ךיא ןוא ,סּפַאנש טימ טלעדעּפעג רע טָאה ךָאנרעד
 שאלפ רעסיורג א טימ ,רענעסירענּפָא ןַא ,רעכיוה ַא ,טהעג רע
 ענייז טימ ןעלקָאשוצ רע טגעלפ ,גידנעהעג .טנַאה רעדעי ןיא
 טָאה רע .טירט ענייז ןופ טקַאט םעד וצ ןעקָאל עדנָאלב עגנַאל
 .שעמ רעניטייצראפ ַא ןופ רוגיפ ַא יו קורדנייא ןַא טכַאמע;
 .ןעניז םייב ןעצנאג ןיא טינ זיא רע זא טגאזעג טָאה ןעמ
 יו רעשינָאל ?יפ טדערעג רע טָאה עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא רעבָא
 טקוקעג םהיא ייב ןעבָאה ןעניוא יד .ןעכערּפשעג-טאווירּפ ןיא
 ,טלעוו ר ע ד ןופ טינ יו ױזַא

 רע .ףמַאק טימ לופ ןעוװעג ןיא גָאטנֹוז םענעי עדער ןייז
 ןעבָאה רעטרעװ ענעסַאלעג ענייז רעבָא ,טכַאקעג טינ ךיז טָאה
 ךיוא ייֵציִלֶאּפ יד טָאה גניטימ ןעזעיד .ןעדרעווש יו טצילבעג
 ,טרעטשענ טינ

10 

 ,רעבמעווָאנ רעטפלע רעד

 -סולש רעד ןעמוקעגרָאפ זיא ,1887 ,רעבמעווָאנ ןעט11 םעד
 ,ןעטסיכרַאנַא ןעביז יד ןופ .אמַארד רע'ַָאגאקיש רעד ןופ טקַא
 גָאט םענעי ןעמ טָאה ,טיֹוט םוצ טלייטרוארַאפ טָאה ןעמ עכלעוו
 ַא .'רעשיפ ןוא ץלעגנע ,ץסנָאסרַאּפ ,ן'זיּפש :ןעגנַאהעג ריפ
 ,עבמָאב ַא טימ ןעבעל םעד ןעמונעג ךיז טָאה --- גניל --- רעטפניפ
 ןוא ןע'נעדליפ --- ייווצ עגירעביא יד ןוא ,ןָאזירּפ ןיא גידנעציז
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 -סנעבעל ףיוא ןעטיברַאפ ?ייטרוא-טיוט םעד ןעמ טָאה---ז'בַאוװש

 .שינגנעפענ עכילגנעל

 -ביירשַאבנוא ןַא טכַאמעג ןעבָאה תוילת רע'ָאנַאקיש ריפ יד

 -רַאנַא יװ טוג ױזַא ,ןעטסילַאיצַאס ,זנוא ףיוא םשור ןעכיל

 ןופ גָאטהעװ םעד וצ .םילבא יװ ןעננַאגעגמורא ןענייז ,ןעטסיב

 ,גנולפייווצרַאפ ןופ גָאטהעװ ַא טשימענוצ ןעוועגנ זיא תונמחר

 -ביילג ןעביילב רעטײברַא רענַאקירעמַא יד סָאװ טקַאפ םעד ךרוד

 .ןוילת םעד רַאגָאז ןערידָאלּפַא רעדָא גיטלינ

 ייב גידנעציז טכירכַאנ עכילקערש יד טרעהרעד בָאה ךיא

 רעד ןופ רעטערקעס ןעגידסלָאמַאד םעד ייב ,רעליש ַא םעניימ

 ןיא ןעוועג זיא סיפָא ןייז .,ןָאינוי סרעקיימ טעקעשזד ןערדלישט

 -לָאה-גניטימ א ןופ רָאאלּפ ּפַאט ן'פיוא ?ערעמיצ םעניילק ַא

 .טירטס סקעסע 66 ןיא ,ערייבענ

 -ָאנ ןעט11 םעד ,הירפ רעד ןיא גָאטיירּפ ןעוועג זיא סָאד

 "ריפ םעד רַאפ טמיטשאב ןעוועג ןיא סָאװ גָאט רעד ,רעבמעוו

 .דרָאמ ןעכַאפ

 רע ןעכלעוו ןיא ,רעדיר-?וקס ַא רעביא ןעסעזענ ןענייז רימ

 "רַאפ ,ןערעהוצ טפרַאדאב בָאה ךיא ,ןעזעלעג ריס רַאפ טָאה

 ןערעלקרע ןוא רעטרעוו ןעשטייטרַאפ ,ךַארּפשסױא ןייז ןעטכיר

 רעבָא ןענייז ןעקנַאדעג עניימ .תוכייש עשילַאקיטַאמַארג רעייז

 ףרַאד ,עדנוטש רעזיד ןיא ,טציא טָא .ָאנַאקיש טימ ןעמונרַאפ ןעוועג

 "רָאפ ךילקריוו יז זיא .ענעצס עכילקערש יד ןעמוקרָאפ ןעטרָאד

 יז רָאנרעװַאנ רעד טָאה טכייליפ ?ןייז סָאד ןעק ? ןעמוקענ

 ? ןעבעל םעד ןעקנַאשעג טרָאפ טונימ רעטצע? רעד ןיא

 רעליש ןיימ בָאה ךיא .?עכיב םעד טכַאמעגוצ בָאה ךיא

 םעד ןעבעג ֹוצ םהיא טנייה רעווש רימ זיא סע זא ,טרעלקרע

 ןעבָאה ,רעטרעוװ יד טדערעגסיורא ױזַא בָאה ךיא יו .,ןָאסעֿכ

 .םיִאב-סוינ ןופ ןעיירשעג טרעהרעד טירטס ןופ ךיז

 רעטסנעפ םעד טנעפעענפיוא ,גנורּפש ַא ןעבענעג בָאה ךיא

 :רעטרעוו יד טרעהרעד בָאה ךיא .,ּפָאק יד טקורעגסיורא ןוא

 "!דגנעה סטסיקרענע ָאגַאקיש || ארטסקע ! ארטסקע,

 ןעגעוו ןעטייהלעצנייא טימ לופ ןעוועג ןענייז ןעננוטייצ יד
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 אנַאקיש ןיא טָאה עיצקַאדער רעקרָאי וינ רעדעי .גנוטכירניה רעד
 סמולָאק עגילרנהעצ .רעטייברַאטימ עטסעב ערהיא טקישעגקעווא
 .ריפ רעד ןופ ןעננוביירשאב טימ ןעמונרַאפ גנוטייצ עדעי טָאה
 .גנוטכירניה רעכַאפ

 עילטעּפ רעד טימ גידנעהעטש ,טיױט ן'ראפ עדנוקעס ַא
 ןץ'רעביא ןוא ּפָאק ן'רעביא קַאז ןעסייוו א טימ ןוא זלאה ן'פיוא
 : ןעפורעגסיוא זיּפש טסונוא טָאה ,טכיזעג

 ייז יו רעכעה ןעגנילק רבק ןופ ןעלעוו ןעמיטש ערעזנואמ
 ."טייהרעגידעבעל ןעגנולקעג ןעבָאה

 ,זלָאה םורא קירטש ַא טימ ןיוש ךיוא ,סנָאסרַאּפ טרעבלַא
 םעד טגערפעג טָאה ,ּפָאק ן'רעביא קַאז ןעסייוו ַא טימ ךיוא ןוא
 רעד רעבָא ,עדער ַא ןעטלַאה ןעזָאל םהיא טעװ רע יצ ףירעש
 וצ ןוילת םוצ לאנגיס ַא -- ןעניױא יד טכַאמענוצ טָאה ףירעש
 זיא רעטרעוו ס'ןָאסרַאּפ ןופ ןעטימ ןיא ןוא ; טײברַא ןייז ןָאט
 רעּפרעק ןייז ןוא סיפ ענייז רעטנוא ןופ טערב יד ןעגנורּפשעגּפָא
 -עגּפָא ןיא עמיטש ןייז .ןעטפול רעד ןיא ןעגנעה ןעבילבעג ןזיא
 .ניבייא ףיוא ןערָאװעג טקַאה

 ןַא) יורפ ס'ןָאסרַאּפ יו ןעבירשאב ןעבָאה ןעגנוטייצ יד
 ןייז ןהעזרעד ןעבָאה רעדניק ענייז ןוא (ןיטַאלומ עטנעגילעטניא
 .זלאה ןייז םורא סירטש רעד ןופ ןעכייצ םעד טימ רעּפרעק ןעטיוט
 עדעי .לוק ן'םיוא טנייוואוצ ךיז יז טָאה "! טרעבלַא ! טרעבלַא,
 יד ןוא ,לָאמ עכילטע וצ ןעזעלעג ךיא בָאה עכלעזַא טייהלעצנייא
 .טגלָאפרַאפ ךימ ןעבָאה סענעצס

 יד ןופ טייצרהָאי םעד ןעטיהּפָא רימ ןענעלפ רהָאי ןעדעי
 טימ ,ןעגנולמַאזרַאפ עלעיצעּפס טימ ןעטסיכרַאנַא רע'ָאגַאקיש
 .סעדער עלעיצעּפס

 -ענילייה רעד ןעוועג זנוא ייב זיא ץרעמ רעטנהעציירד רעד
 ןוא ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ רעייטרַאמ יד ךָאנ טייצרהָאי
 רעד ןופ רעריטרַאמ ריפ יד ךָאנ -- רענמעווָאנ ךעטפלע רעד
 ,גנוגעוואב רעטייברַא רענַאקירעמַא
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 -לעזעג עיירפ ַא ןעק -- .תוישק ןעגערפ וצ ןָא ביוה ךיא

 ? גנומיטשּפא ןהָא ןעמוקסיוא טפאש

 ןיימ ןעבָאה 1887 ןוא 1886 ןופ ןעגנוריסַאּפ ענידמרַאיל יד

 םעד ןופ ןערב םעד ןיא .טלעמוטרַאפ ךורּפשרעדיװ ןעכילרעניא

 טרעמיקעג גינעוו ץנאנ ךיז ךיא בָאה ןייּפמעק שזדרָאשזד ירנעה

 ןעוועג לעיציפא זיא רעכלעוו ,םזיכרַאנַא םעד ןענעג העג ךיא סָאװ

 "עוועג ןיימ יו ןערָאװעג טלהעצרעד זיא ןעביוא .ןעביולנ ןיימ

 -עגפיוא סָאד רימ טָאה שטיװָאקשַאמ טנַאריטרַאװק-טימ רענעז

 ירעמש טפַאשרַאפ רימ סָאד טָאה טונימ רענעי ףיוא .ןעפרָאװ

 ןעצרַאה ןיא ךיז ייב .טונימ רענעי ףיוא רָאנ עקַאט רעבָא ,ןעצ

 ןיימ טינ זיא םזיכרַאנַא רעד זַא טסואוועג ןַאד ןיוש ךיא בָאה

 גנוטכיר עטמיטשאב ןייק טּפיוהרעביא בָאה ךיא זַא ןוא ןעביולג

 ןיא םתס רעבָא ,םזילַאיצַאס ןיא טביולנעג טסעפ בָאה ךיא .טינ

 ןוא ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ןעשיווצ ןעלייטרוא ,םזילַאיצַאס

 .טנעקעג טינ ךיא בָאה ןעטסיכרַאנַא יד

 יָאװער עגיטומ יד ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה סע ןעוו ,ךָאנרעד

 טימ ןעטַארקַאמעד-לַאיצַאס יד ןעבָאה ,ןעגנולמַאזרַאפ ערענָאיצול

 .חאנש עכילנהעווענ רעייז ןעסענרַאפ טעמכ ןעטסיכרַאנַא יד

 ןעטלַאהעג ךילטנעגייא ןעבָאה שטיוועש ןוא ןַאמלעסַאה ,טסָאמ

 םעד ךָאנ נעט עטשרע יד ןיא ןוא .סעדער טרָאפ ןעבלעז םעד

 יָאװעג רעכַאװש ךָאנ טייקנעסיבראפ יד זיא רעבמעווָאנ ןעטפלע
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 -עג ךיז ןעבָאה ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס ןוא ןעטסיכרַאנַא .ןער
 ַא ןופ היל רעד ףיוא רעדירב עטגירקוצ ייווצ יװ ױזַא טלהיפ
 ַא ןעפַאשעג רימ ןיא טָאה גנומיטש עזיד .רעדורב ןעטירד
 זיא ןעייטראּפ ייווצ יד ןעשיווצ דישרעטנוא רעד ןזא ,גנוניימ
 .טינ רישרעטנוא ןייק טּפיוהרעביא

 םעד ךיא בָאה ,ןעגנַאנעגרעביא רעבָא זיא שער רעד ןעוו
 -ךַאטש ךָאנ טלהיפרעד ןעגנוטכיר ייווצ יד ןעשיווצ ךורּפשרעדיװ
 .ןעזיוואב חומ ןיימ ןיא ךיז ןעבָאה ןעגַארפ עיינ .רעמיא יו רעק

 ,ןעהור טזָאלעגנ טינ רימ ןעבָאה ייז

 גנולצולּפ זיא ןַאמוט ןיימ זַא טכודעג רימ ךיז טָאה סע
 םעד וצ ךילנהע ןעוועג רעבָא זןיא סָאד .ןערָאװעג רעטכידעג
 וצ טמוק רע ןעו טהעזרעד רישזאסאּפ-ףיש ַא סָאװ ןאמוט

 טנעהַאנ ןיא סע ןזַא טריּפשרעד בָאה ךיא .גערב ַא וצ טנעהָאנ

 עניימ רעטנוא ןעדָאב ןעטסעפ  ַא ןעבָאה לע ךיא ןעוו טייצ יד
 .סיפ

 רעבָא ךיא בָאה ,?עמוט ַא ןעוועג זיא חומ ןיא רימ ייב ביוא

 ץלַא טינ ךיוא זיא חומ ןיא ן'טסָאמ ייב זַא ןייז דשוח ןעמונעג

 יד זַא ,ןהעטשרַאפ ןעמונעג ךיא בָאה סלאפנעדעי .גנונדרָא ןיא

 .ןיז םוש ןייק טינ ןעבָאה ,טנידערּפ רע עכלעוו ,ןעלטימ-טלַאװג
 עקניניילק א ןעוועג ןענייז ןעטסילַאיצַאס ןוא ןעטסיכרַאנַא עלַא

 ץטסָאמ ןעטלָאװ ייז ןעוו .ןענָאילימ עגילרנהעצ ןעגעג עלעפייה

 יד יו ייז ןעטלָאװ ,סַאנ ן'פיוא ןעסקיב טימ סיורא ןוא טנלָאפעג

 ןהעזסיוא ןעמונעג רימ טָאה רע .ןערָאװעגנ טשטעווקוצ ןענילפ

 .רעגיניזנהַאוו ַא יו

 בָאה ךיא סָאװ ,ףירב ןעמיטניא ַא טנַאמרעד ןעביוא בָאה'כ

 -לעוװ ,(יקסווָאקַאװיּפס) קַאוװיּפס .רד ןעניטציא םעד וצ ןעבירשעג
 םהיא רַאפ בָאה ךיא איפלעדַאליפ ןיא טניואוועג ןַאד טָאה רעכ

 טינ בָאה ךיא זַא ,ןעוועג הדותמ ךיז ןוא ץרַאה ןיימ טנעפעענפיוא

 ןוא זעל ךיא זַא ,טנַאזעג בָאה ךיא ;ןעגנוגייצרעביא ערָאלק ןייק

 אנקמ ןיב ךיא זַא ; ןעמוקַאב וצ ןעגנונייצרעביא עכלעזַא םוא ןרעל

 ערעייז ןוא שינטנעק רעייז ן'טסָאמ ןַאהָאי ןוא ןע'יערפ םַאיליװ

 רהָאי רֶאּפ ַא טימ טנָאלקַאב ךיז ךיא בָאה ױזַא .ןעננוניימ עטסעפ

 . ןיא זַא ,להיפעג םעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב רעבָא טציא .רעהירפ
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 .ןייז וצ אנקמ סָאװ טינ ן'טסָאמ ןוא ןע'יערפ ךיא בָאה טרּפ ןעזיד

 -נעזעלַאב ערעטיירב ,ןערהָאי ערעטלע ערעייז זַא ,ןהעזעג בָאה ךיא

 -סנעשניוו ןייק ייז ןעבָאה ןעגנורהַאפרע-סנעבעל ערעכייר ןוא טייה

 .טכַארבעג טינ ןעטַאטלוזער עטרעוו

 "סעפ ַא וצ ןעמוקעג יערפ זיא שינעטנעק רעסיורג ןייז טימ

 רַאפ רַאגָאז רעדָא גנואיירפאב רַאפ ןעפמעק וצ זַא ,ןעביולנ ןעט

 יו ןעלהעצרעד זנוא טגעלפ רע  .דניז ַא זיא סעשזדייוו ערעסעב

 ןעזייוואוצסיורא טינ ,ןעפמעק וצ טינ טנערעלעג ךיז טָאה רע ױזַא

 אזא זַא .ןייז וצ הבהאב ?בקמ ץלַא רָאנ ,דנאטשרעדיוו ןייק

 רע זַא רעבָא ,םזילַאעדיא םענהעש ַא ףיוא טיובעג זיא קנאדענ

 .ןענַאטשראפ גנַאל ןיוש ךיא בָאה סָאד --- שרעדניק זיא

 וצ גוצעב ןיא טַאהעג טציא ךיא בָאה ?היפעג ןעכילנהע ןַא

 -נוא ןַא טגידערּפענ טָאה יערפ יװ טקנוּפ .ן'טסָאמ ןאהָאי

 -עג טסָאמ ןַאהַאי טָאה ױזַא ,ןעפמעק טינ ןופ עירָאעט עניניז

 ַא טנערעלעג טָאה רע .ףמאק ןופ עירָאעט עגיניזנוא ןַא טגידערּפ

 ,לשמל ,ךאלדיימ-טסניד ױזַא יװ -- םזירָארעט ןעגיד'הנושמ

 טרַא ןעזיד ףיוא ןוא ּפוז רעד ןיא טפיג ןָאטנײרַא ןעלָאז

 וצ יױזַא יװ ,םיתב-ילעב עשיטסילַאטיּפַאק ערעייז ןע'מס'ראפ

 ךיא .ןעטנַאקירבַאפ ענלעצנייא ןעטיױט ןוא סעבמָאב ןעכַאמ

 טינ םָאה םזיכרַאנַא רעד םורָאװ טסואוועג טינ ךילטייד ךָאנ בָאה

 ערהעל ס'טסָאמ ןַאהאי ןופ טייז עזיד זַא רעבָא ;ןעדָאב ןייק

 .ןענַאטשרַאּפ גנַאל ןיוש ךיוא ךיא בָאה סָאד ,טינ ןיז ןייק טָאה

 .ןענָאזוצסיורא סָאד טומ ט?העפעג רעבָא טָאה רימ

 טסָאמ סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא עניימ גנורעטש ןייא

 םזיכרַאנַא ןייז ןוא ,טסיסקרַאמ א ראפ טרעלקרע רעמיא ךיז טָאה

 רעזיד ןיא .עירָאעט סע'סקרַאמ טימ טשימעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא

 ענעהעזעגנָא יד ןעשיווצ עמהאנסיוא ןַא ןעוועג רע זיא גנוהיצאב

 ןיא רעטנַאלּפ ַא ןעוועג זיא םהיא ייב .רעביירש עשיטסיכרַאנַא

 ןעוו ,ןַאד וליפַא סולפנייא ןייז רעטנוא ןעווענ ןיב ךיא ןוא ,חומ

 רעדָא םזירָארעט ןייז זיא סע שרעדניק יװ ןענַאטשרַאּפ בָאה ךיא

 -מָאב ,ןעטעלָאטסיּפ ךרוד ַאדנַאגַאּפָארּפ) *טַאט רעד ַאדנַאנַאּפָארּפ,

 .(םס ןוא סעב
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 ,ןעקורדנייא עקרַאטש יד ןופ טַאטלוזער סלַא ,רעבָא טציא
 ,ןיײּפמעק שזדרָאשזד ירנעה רעד טכַאמעג טָאה רימ ףיוא סָאװ
 ןהעזעג בָאה ךיא .ןענארפ עיינ ןעלעטש ןעמונעג ךיז ךיא בָאה
 -ענ טָאה ןײּפמעק רעזיד גנוטיידאב ערעייהעגנוא ןַא ראפ סָאװ
 -לעב ַא, סלא ןעננַאנעגניירא םהיא ןיא ךָאד ןיב ךיא ןוא ,טַאה
 בָאה ךיא .םזיכרַאנַא םעד ןענעג רעכערבראפ ַא ,"קינ'הריבע
 רעד םירָאװ ; תווצמ רָאג ןענייז תוריבע עניימ זַא ,טלהיפעג טציא
 וינ טמערוטשעגפיוא ןעטַאנָאמ ענעי ןיא טָאה ףמאק רעשיטילָאּפ
 אדנאנַאּפָארּפ יד טרעקַאלפוצ ךיז טָאה םעד ךרוד ןוא ,קרָאי
 .סנעשיטילאּפ יד ןופ ןָאיצּפורָאק רעד ןענעג ןוא לַאטיּפַאק ןעגעג
 -ַארּפ , עשיטסיכרַאנַא יד יװ ןעצונ רחעמ טכארבעג םָאה סָאד זַא
 .ןהעטשראפ טנעקעג דניק א טָאה ?טָאט רעד ַאדנַאגַאפ

 ןיא ןעמענ לייטנא ןענעג סעסַאטֿא ס'טסָאמ ןופ ןיזנוא רעד
 סָאד ןוא ;רעמיא יוװ רעכילטייד ןערָאװעג רימ זיא ףמַאק-להַאװ
 -ןייא ערעדנא ןעגעוו ןעלפייווצ עקרַאטש וצ טכארבעג רימ טָאה
 ןיא ךיוא ןוא ,ןעטסיכרַאנַא יד ןופ קיטקַאט רעד ןיא ןעטייהלעצ
 .ערהעל רעייז ןופ טייז רעשיטערָאעט רעד

 ? םזיכרַאנַא םעד ןופ טקנוּפ-טּפיוה רעד טהעטשאב סָאװ ןיא
 -רעה רעד ןענענ וליפא ,טפאשרעה רעכלעוו דנעגריא ןעגעג זיא רע
 -רעסיוא ערהיא וצ רעביא ןיילא טינ טעטירָאיַאמ ַא סָאװ טפאש
 יוזא זיא שנעמ ןייא ןופ ןעליוו רעד .ןעלהַאװ עיירפ ךרוד עטלהעוו
 סָאװ טנייה --- ייז ן'הנעט --- טנעזיוט ןופ ןעליוו רעד יו גיטכיוו
 וצ ןעשנעמ טרעדנוח ףניפ ,ליּפשייב םוצ ,ןעבָאה טכער ַא ראפ
 --- 800 יד --- ייז יו ןעבעל וצ ןעשנעמ טרעדנוה ייווצ ןעגניווצ
 ןענעג ,ןעטואװ ןענענ םזיכרַאנַא רעד זיא רעבירעד ?ןעליוו
 .קיטילָאּפ ןופ םרָאפ רעדעי ןענענ ןוא ןעלהַאװ

 -רשוי טסכעה ןעננולקעג רימ ּפיצנירּפ רעד טָאה ךילרעסיוא
 ,םהיא ןיא ןעטכארטניירא ןעמונעג רעבָא ךיז בָאה ךיא ןעוו .גיד
 רָאנ רימ טלעמוטרַאפ רע ןַא ,ןייז הדומ טזומענ ךיז ךיא בָאה
 ןעמ ןעק יו !?ןעבעגכָאנ ןעמעלַא ןעמ ןעק יו .חומ ןיימ
 וצ ןעזָאלרעביא ץלַא לָאז ןעמ ןעדייס ,ןעטוָאװ ןהֶא ןעמוקסיוא
 טינ רָאט ןעמ ביוא ?ןעטָאּפסעד עּפורג ַא וצ רעדָא טָאּפסעד ַא
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 רעד ןייז לָאז סע רעװ ןעכַאמּפָא ןעמ טעוו ױזַא יוװ ָאט ,ןעמיטש

 יצ ןעסילשאב ןעמ טעװ יוזא יװ ןוא 3 רעטמאעב רענעי רעדָא

 ןעמ טעװ יװ ?טינ רעדָא ךַאז עסיוועג ַא ןערהיפנייא לָאז ןעמ

 ? טפַאשלעזעג רעיירפ ַא ןיא קלָאט ַא ןעבָאה ןענעק

 טכיורבענ טּפָא רעטניוו םענעי ךיא בָאה "קלָאט , טרָאװ םעד

 ךיא .ןילַא ךיז טימ טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ןעטַאבעד יד ןיא

 טפַאשלעזעג ַא ןערהיפ ןעמ ןעק ױזַא יו :ןענערפ קר ךיז געלפ

 גנומיטשּפָא ןהָא ,קלָאט א טימ

 קנַאדעג ַא ךיז לעטש ךיא .םילשמ טימ טקנעד חומ ןיימ

 העז ךיא עכלעוו ,עמרָאפ רעגיד'תושממ ,רעטערקנַאק ַא ןיא רָאפ

 םזיכרַאנַא םעד ןענעװ גידנעטכארט .ןעגיוא יד רַאפ יו ױזַא

 געלפ ,גנומיטשּפָא ןוא ןעלהַאװ וצ גוצאב ןיא ּפיצנירּפ ןייז ןוא

 םוטיטסניא רענליוו םעד ןופ רעליש יד יוװ ןעלעטשרָאפ ךיז ךיא

 זיא ץלַא ןוא ,רעמיצ-סע םעד ןיא ןעשיט עגנַאל יד ייב ןעציז

 .ץלא רעביא ןוא ךיז רעביא םיתביילעב יד ןיילא ןענייז רימ ; יירפ

 ַא רָאפ טמוק סע ,"םָאנָאקע, ןייק אטינ ,רָאטקעריד ןייק ָאטינ

 רהוא ייווצ ןייז סָאד לָאז :עדנוטשינָאטימ רעד ןענעוו ענַארפ

 .זַא ערעדנַא ,ױזַא ןעליו רעליש עגינייא ?רהוא יירד רעדָא

 סָאד ,םידדצ עדייב ןעבעגכָאנ ? ןעמיטשאב ןעמ לָאז עשזייוו

 טימ ןעדנובראפ רעבָא סָאד זיא ? ןעגָאטימ ייווצ ןעבָאה טסייה

 .ןעדרָאפַא טינ ןעק ןעמ עכלעו ,הימ ןוא ןעטסָאק ענירעביא

 ? קלָאט ַא וצ ןעמוק ןעמ ןעק יו ? ןָאט ןעמ לָאז יו טנייה

 זיא ,ןעניז ן'פיוא ןעמוק רימ טנעלפ סָאװ ,לשמ רעטייווצ ַא

 ,רעמיצ ַא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ןעשנעמ עכילטע טימ ןעוועג

 יד רַאפ דנערהעוו ,רעטסנעפ םעד ןענעפע ןעליוו עגינייא ןוא

 .ןעבעגכַאנ ךָאד זומ רעצימיא .טלַאק וצ ןעוועג טלָאװ ערעדנַא

 ? רעבָא דצ רעכלעוו

 ןופ עקרושָארב ַא ןעזעלעגכרוד לָאמ ןעטייווצ םוצ בָאה ךיא

 םיג רע ואוו ,*טפַאשלעזעג עיירפ יד, ןעמָאנ ן'טימ ,טסָאמ ןַאהָאי

 -כרוד יינ סָאד ןופ בָאה ךיא .םזיכרַאנַא ם'נומ רקיע םעד רעביא

 ןָאהדורּפ --- םזיכרַאנַא ם'נופ סרעטָאפ יד ןופ קרעוו יד טקוקעג

 ךיא .ןיקטָאּפָארק רעטעּפ ןופ ןערושָארב ייווצ ןוא ,ןינוקַאב ןוא

 ס'רעסנעּפס טרעברעה טנעיײלעגכרוד לָאמ ןעטייווצ םוצ בָאה
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 ןופ עיפָאזַאליפ יד טלאהטנע עכלעוו ,"ססיטַאטס לעשָאס , סרעוו
 עקאטא ןא ןוא (םזיכרַאנַא ןופ טנעמאדנופ רעד) םזילַאוריװידניא
 ףיוא טרָאװטנא ןַא טכוזענ בָאה ךיא ,םזילַאיצָאס םעד היוא
 .ןענופעג טינ בָאה ןוא תוישק עניימ

 ,תורוש עכילטע טלַאהטנע "טפַאשלעזעג עיירפ יד , ס'טסָאמ
 ןעוו רעבא ;טלעדנאהאב ָאי דארג עגארפ-טּפיוה ןיימ ןעבָאה עכלעוו
 ,טייקמאזקרעמפיוא רעלעיצעּפס טימ ןעזעלעגרעביא ייז בָאה ךיא

 טקנוּפ-טּפױה םעד זַא ,גנונייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב

 -רעוו טימ ענַארפ רעד ףיוא טרעפטנע רע זַא ,ייבראפ רע טהעג

 ,טרָאװטנַא ןייק טינ ןעטַאהטנע עכלעוו ,רעט

 טרָאװטנא ןייק ןעק ןיילא רע זַא ,ןעוועג דשוח בָאה ךיא
 ןייז ןיא .חומ םעד ןיילַא ךיז טיירשראפ רע זַא ,ןעניפעג טינ

 ןייק רימ ייב זיא טייקניטכירפיוא ןוא טייקכילרהע רעטולָאסבַא

 זיא םהיא ייב זַא ,ןהעזעגנ רעבָא בָאה ךיא .ןעוועג טינ לעפייווצ

 ; דנַאטשראפ ןופ יו רעכינ להיפענ ןוא ןעביולג ןופ ענַארפ א סָאד

 ,ןעבילג ןייז טיס טינ טמיטש דנַאטשרַאֿפ רעד ואוו ָאד ןוא

 .רעטרעוו טימ קינָאל ןייז טדעררַאפ ןוא ןעניוא יד וצ רע טכַאמ

 -נעזרעּפ עניימ זַא ,ןערָאװעג טנַאמרעד ןיוש זיא ןעביוא

 -ךניירפ ןייק ןעוװעג טינ ןענייז ן'טסָאמ טימ ןעננוהיצאב עכיל

 םעד טימ ןָאט וצ טַאהעג טינ טולָאסבַא רעבָא טָאה סָאד .עכיל

 ץָארט .טכַאמעג רימ ףיױא טָאה לעכיב ןייז סָאװ ,קורדנייא

 טימ סעדער ענייז ןערעהוצ ךיא געלפ ,סיוטשנעמאזוצ םענעי

 ןעזעלענ טציא ךיא בָאה ןערושָארב ענייז ןוא ,גנורעטסיינאב

 סָאד בָאה ךיא .ייז ןיא טכיל ןעניפענ וצ ןעגנוטראוורע טימ
 .ןענופעג טינ רעבָא

.2 

 סיוא ראפ טכאמעג רימ טָאה סָאװ ,ריצאּפש ַא -- .ןַאמכַאב
 .ן'סאנָאי רעדנאסקעלַא טימ ךערּפשעג א --- .טסיכראנא

 .רעכיב ייווצ ---

 טימ ךערּפשענ ןעכילנעזרעּפ ַא ןעבָאה ֹוצ טרַאנעג בָאה ךיא

 -ַארפ עניימ ןעלעטש םהיא ןוא רעקיטערָאעט ןעשיטסיכרַאנַא ןַא
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 "ענ טינ ךערּפשעג אזא ךיא בָאה ן'טסָאמ טימ יו יוזא ,ןענ

 רעדנַא ןַא טימ ןָאט וצ סָאד ןעסָאלשאב ךיא בָאה ,ןעבָאה טנעק

 -סיוא ךיז בָאה ךיא ;טעטירָאטױא ןעשיסיכרַאנַא ןעטנעקרענַא

 טָאה רעכלעוו ,שטייד ַא ,ןַאמכַאב ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ א ןעבילקעג

 רהעז א רַאפ םש ַא טַאהעג ןעטסיכראנא יד ייב ןעטייצ ענעי ןיא

 ןעוועג זיא רעכלעוו ןוא ,רעקנעד ןעפיט ַא ןוא ןעשנעמ םענעזעלאב

 ךרוד טכוזענפיוא םהיא בָאה ךיא .רערהיפ ערעייז ןופ רענייא

 ,טסיכרַאנַא םענהעש םעד ,בַאװש סוטסוי ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד

 -טּפיױה א ןעוועג זיא טירטס עטשרע 80 רעמונ ןיא ןולַאס סעמעוו

 .ןעטסיכרַאנַא עשטייד יד ןופ ריטרַאוװק

 ,םקואוו ןעלעטימ ןופ שנעמ רערעטלע ןַא ןעווענ זיא ןַאמכַאב

 ענייז ןיא טייקדלימ טימ ,םינּפ ןעסַאלב ַא טימ ,רָאה עיורג טימ

 ןעפערט וצ טכַאמעגּפָא ןעבָאה רימ .עמיטש ןייז ןיא ןוא ןעניוא

 "אב רעד ןיא .,דנעווַא ןעסיוועג ַא ןיא ,ץַאלּפ ס'בַאוװש ןיא ךיז

 ַא --- יורפ ןייז ןופ טיילנאב ,ןעמוקעג רע זיא טייצ רעטמיטש

 ףיא טפול יד .רע יו סקואוו ןעבלעז םעד ןופ יורפ עשטייד

 ס'ןַאמבַאב יורפ ףיוא רימ ןענייז ,םהענעגנַא ןעוועג זיא ןעסיורר

 ךערּפשעג ןעצנַאג םעד ןעבָאה ןוא סָאנ ן'פיוא סיורא גַאלשרָאפ

 .גידנעריצַאּפש טרהיפעג

 עכלעוו ,טירטס ןָאטסואה רעביא טריצַאּפשעג ןעבָאה רימ

 .קרָאי וינ ןיא ןעסַאנ עשטייד-טכע יד ןופ ענייא ןעוועג ןַאד זיא

 טסיא ן'זיב וינעוע רעטייוצ רעד ןופ ןעגנַאגעג ןענייז רימ

 .קירוצ ןוא ןיה טריצּפַאש רימ ןעבָאה ױזַא .קידוצ ןוא רעוויר

 .ןענָאט ןעמונעג טָאה סע זיב

 ךיא בָאה ,שטייד עשידיא ענעכָארבעג ןיימ טימ גידנעדער

 ,טרעפטנעעג ייז ףיוא טָאה ןַאמכאב ןוא ןענַארפ עניימ טלעטשעג

 רעניטכירפיוא ןַא ןעװעג זיא רע .,ןערעפטנע טפורּפעג רעדָא

 ,טרָאװטנא ןערָאלק ןייק טַאהענ טינ טָאה רע ואוו ָאד ןוא ,שנעמ

 ןייק ןעמ ןעק ענַארפ ןיימ ףיוא זַא ןעוועג הדומ ןעפָא רע טָאה

 .ןעניפענ טינ טרָאװטנַא

 ןענייז עכלעוו ,ןעכאז עגינייא טרעהעג םהיא ןופ כָאה ךיא

 -ניא ןופ ןעגנורעלקרע טכארבעג טָאה רע ,יינ ןעווענ רימ רַאפ

 ןהֶא יװַא יװ ,ענַארפ רעד ףיוא רעבָא .רעכיב עטנַאסערעט
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 ןייז טפאשלעזענ רעיירפ ַא ןיא ןעק גנומיטשּפָא ןהָא ןוא ןעלהַאװ

 --- ןעבעגכָאנ ןעמעלא ןעק ןעמ יוזא יו ; גנונדרָא א ןוא קלָאט ַא
 ךָאנ .,ָאטינ טרָאװטנא ןייק זיא ,ןעוועג הדומ רע טָאה ,םעד ףיוא

 -ָאניט 6 רעביא טעטירָאיַאמ ַא ןופ טפַאשרעה יד ?ןעד סָאװ
 סע .םעד ןענענ ןעפמעק ףרַאד ןעמ יינאריט ַא זיא טעטיר

 ןעבעל םוצ ןערעוו טסַאּפענוצ ףראד סָאד ןוא ךַאזיּפיצנירּפ ַא זיא
 ן}עק ןעמ יוו טייוו יווַא

 יד טימס ענייא טמיטשענ טינ רעטרעוו ענייז ןעבָאה טּפָא

 / ףיוא ןעזיוועגנא םהיא בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ רֶאַּפ ַא ןוא .ערעדנַא

 ,טכער בָאה ךיא זַא ןעבעגעגוצ רע טָאה ,ןעכורּפשרעריוװ ענייז

 -ע .רעטסנעפ ן'טימ לשמ ןיימ ןעבעגענ םהיא בָאה ךיא

 רעכילרעניא רעד ןענעװ טדערעג ןָאט ןעכילביל ַא טימ טָאה

 זַא ,ט'הנעט'עג טָאה רע .רוטַאנ רעכילשנעמ רעד ןופ טייקסטוג

 .געװ א ןיוש ןעמ טניפענ ,רעדירב יװ ךיז טלהיפ ןעמ ואוו ָאד

 -ברוד ,ןעבענוצכָאנ גונעת ַא זיא סע .ןייא טינ ךיז טרַאּפש ןעמ

 ןעשנעמ עלַא טינ זַא ,טרעפטנעענ ךיא בָאה םעד ףיוא .,ןעמוקוצ

 רימ טָאה ןטמכַאב סעסימ ןוא ,רע יו ניצרעהטונ ױזַא ןענייז

 .טנעמילּפמָאס ן'ראפ טקנאדעב ךילדניירפ

 טינ ןענעק סָאװ ,יד טימ ןָאט טרָאפ ןעמ לָאז יוװ רעבָא ,

 לָאז יו ןוא -- טנערפעג ךיא בָאה -- ? טלעק יד ןעגָארטרַאפ

 ןעטכַאמרַאפ ַא ייב זיא דצ ןעטייווצ םעד רַאפ ביוא ןָאט ןעמ

 "? ענשוד וצ ןוא סייה וצ רעטסנעפ

 -יו ןיוש ךיז טיג ןעמ זַא ט'הנעט'ענ ץְלַא סָאה ןַאמכַאב

 םהיא בָאה ךיא ןוא .הרשּפ ַא טכַאמ ןעמ :הצע ןַא זיא-סע

 ןעגָאז שרעדנַא טינ רימ לָאז רע טרעדָאפענ ןוא ןעזָאלענּפָא טינ

 ןייק ןעק ןעמ !וא וו ,לֵַאפ אזַא ןיא ןָאט טעוװ ןעמ יו

 .ןעכַאמ טינהרשּפ

 -ענסיוא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנעמונרא יד ןופ רענייא

 -רעביא :ןעדנענלָאפ ןיא ןענַאטשאב זיא ,חומ ןיימ ןיא טײברַא

 -ֹוצְּפֶא ןעוו ,ןעטייצ ןארַאפ ןענייז סע .נילייה ןענייז ןעגנונייצ

 ס'ןעשנעמ םעד ןענענ ןעכערבראפ א זיא גנוניימ ַא ןופ ןעטערט

 ןעשיטסיכרַאנַא םעד טיט דָארג ךָאד טמיטש סָאד ןוא .ןעסיוועג

 ןענייז ,ָאזלַא .גילייה זיא גנוניימ ןוא ןעליוו סנעדעי זַא ּפיצנירּפ
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 -אב ןעבעגכָאנ ליוװ סָאװ רעגיצרעהטונ רעד ןעוו ,ןעלַאפ ןַארַאפ-

 ,טסייה סָאד ; ךיא ןעשיטסיכרַאנַא ןייז ןעגענ ןעכערברַאפ ַא טהעג

 ןעזיד בָאה ךיא ןעו .ןעליוו ןייז ןעניטלאווגראפ טזָאל רע זא

 ןייז ףױא רע טָאה ,ןע'נַאמכַאנ רַאפ טכַארבענרָאפ טנעמוגרַא

 .טקנוּפ רעגיטכיו א זיא סָאד זַא ,ןעבעגענוצ רענייטש ןעדלימ

 טפַאשרעה-טעטירָאיַאמ :טרָאװטנא ןייא טָאהעג רָאנ טָאה רע

 זיא סָאװ ,ךַאז עטסגילייה יד זיא טייהיירפ יד ןוא ,יינאריט זיא

 עלַא טימ ,םזיכרַאנַא רעד זיא רעכירעד .טלעוו רעד ףיוא ןַאראפ

 .םעטסיס ערעדנַא עדעי יו רעסעב ץלַא ,ןעטייקנירעווש ענייז

 -כַאב זַא סנעטשרע ,גנונייצרעביא רעד טימ קעווא ןיב ךיא

 רעד זַא ,סנעטייווצ ןוא ,שנעמ רעשיטַאּפמיס רהעז ַא ןזיא ןַאמ

 .ןעניזנוא ןוא ןעכורּפשרעדיװ ןופ רעטנָאלּפ ַא זיא םזיכראנַא

 ענעי ןיב ךיא .טסיכרַאנַא סיוא םייהַא ןעמוקעג ןיב ךיא

 -כַאב טימ ךערּפשעג ןיימ .טנערעגפיוא רהעז ןעוועג טכַאנ

 ךיא .גנוריסַאּפ-סנעבעל עסיורג ַא ןעוועג רימ ייב זיא ןע'נַאמ

 ןוא ןעבירשראפ ךערּפשעג רעזנוא ןופ ןעטקנוּפ עגיטכיוו יד בָאה

 -כַאב ןעגעג טלעטשעגסיורא בָאה ךיא סָאװ ,ןעטנעמוגרַא יד

 -רַא ןיא טצונעגסיוא רעטעּפש ךיא בָאה ,ןעגנורעלקרע ק'ןַאמ

 .סרושטקעל ןוא ןעלקיט

 םזיכרַאנַא רעד סָאװ ןעטנעמוגרַא יד חכמ רעבָא זיא סָאװ

 ךיא בָאה םעד ןענעו ? םזיטַארקָאמעדילַאיצַאס םעד ןענעג טיג

 טימ .ןסַאנָאי רעדנַאסקעלַא טימ טנעמטניִאּפַא ןַא טכַאמעג

 רעטכייל ליפ ןעוועג ךילריטַאנ רימ טלָאװ ,סור םעד ,ן'שטיוועש

 -ַאב רעסעב ןעוועג םהיא טימ ךיא ןיב םעד ץוח ַא .,ןעדייר וצ

 םהיא רַאפ טמעשענ ךיז ךיא בָאה עקַאט רעבירעד רעבָא .טנַאק

 ןיימ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ לעמוט םעד ןעגעוו ןייז וצ הדומ

 .רעטכייל טלהיפעג טּפיוהרעביא ךיז ךיא בָאה ן'סַאנָאי טימ .חומ

 םהיא בָאה ךיא .,רעכילביל ַאזַא ,רעגיצרעהטונ אזַא ןעווענ זיא רע

 ן'שטיוועש .רערהעל ןעטונ ַא יוװ רעדָא ,לעקנָא ןַא יו טכארטאב

 טנעהָאנ ױזַא רעבָא ,טרעדנואוואב ןוא טעטכַאענ ךיוה ךיא בָאה

 רשפא .טלהיפעג טינ םהיא וצ ךיז ךיא בָאה ן'סַאנָאי וצ יו
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 -רוא יד ןעוועג ןערעינַאמ עשיטַארסָאטסירַא ס'שטיוועש ןענייז
 .ןופרעד עכַאז !

 םאיליו ףױא ןעװעג ןיא "גנוטייצ-סקלָאפ, עשטייד יד
 םיפֶא סע'סַאנָאי ןוא ,שזדירב ןילקורב םעד ןופ קָאלב ןייא ,טירטס
 (רעטערב טימ טמַאצענּפָא) ?ערעמיצ ןעקניניילק ַא ןיא ןעוועג זיא
 טימ ךיא בָאה ןעטרָאד ,ןצ"דרַאי-םוצ ,רָאלפ דנוַארג ן'פיוא
 םהיא בָאה ךיא .ךערּפשעג ןענידנוטשי-ייוצ ַא םַאהעג םהיא
 ץלַא יד ןעבענעגרעביא םהיא ,תמא ןעצנַאנ םעד טגָאזעגסיױא
 .חור ןיימ טרעטשעג ןעבָאה סָאװ ןעלפייווצ ןוא ןעגַארּפ

 טָאה ,סנעטסנינעוו ,ױזַא .טרעפטנעראפ ץלַא רומ טָאה רע
 ןַא קעוא םהיא ןופ ןיב ךיא .טנעוװוַא םענעי םכאדעג רימ ךיז
 .טייהנעדירפוצ ןופ רעטנערענפיוא

 בָאה ךיא .תוישק עיינ טריקַאטַא ךימ ןעבָאה ןעגרָאמ ףיוא
 ,םזילַאיצַאס ן'רעביא ערושָארב רעדָא ךוב ןעדעי וצ טּפַאכעגוצ ךיז
 שילגנע ףיוא ןענירק טנעקענ רעדָא טאהעג רָאנ בָאה ךיא סָאװ
 ץלַא רעבָא ,ןעזעל טנעקענ ךיֹוא ךיא בָאה שטייד) שיסור רעדָא
 ןיא טייצ רענעי םורא ןיא רָארג ,(ןעטייקנירעוש ןהֶא םינ
 סע'סקראמ ?ראק ןופ גנוצעזרעביא עשילגנע ןַא ןענישרע קרָאי וינ
 ןיא גידנעייז שיסור ףיוא ןעזעלעג בָאה ךיא ןעכלעוו) ?לַאטיּפַאק,
 -םיט רעזיד .טּפַאכענוצ טציא םעד וצ ךיז ךיא בָאה ,(שזילעוו
 יד ןוא גנומיטשּפָא יו םינינע עכלעזַא וצ טָאה קרעװ רעגיניז
 טָאה רע .טינ תוכייש ןייק טפַאשרעה-טעטיראיַאמ ןופ לַארָאמ
 עצנאג יד .ץלַא ןופ טנעמאדנופ םעד טכַאמעג רערעלק רעבָא רימ
 -ענרעביא ךיוא בָאה ךיא .טכַאמעג רָאלק רימ רע טָאה טלעוו
 ןעטייווצ םוצ ענינייא ;}קרעוװו עשיטסילַאיצַאס ערעדנַא טנעייל
 טפֶא ךיא ןיב רעדיוו .לָאמ ןעטשרע םֹוצ ערעדנַא ןוא ,לאמ
 זיא לָאמ ןעזיד רעבָא .דנַאטשוצ ןעטנערעגפיוא ןא ןיא ןעוועג
 ןופ רָאנ ,טרָאװטנַא ןַא ךָאנ טשרוד ןופ טינ ןעוועג ןיוש סָאד
 ןַא ,ןערָאלק ַא ,טרָאװטנַא ן8 ךילדנע ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,גונעת
 סָאװ רענייא יו טלהיפעג ךיז בָאה ךיא .ןעראבטיירטשאבנוא
 טמוק ןוא הסיפת רערעטסניפ א ןיא טגנַאלּפעג גנַאל ךיז טָאה
 ,טלעוו רעניטכיל רעד ףיוא סיורא
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 רעכיב עלַא עזיד ךיא בָאה הדמתה רעכילטפאשנעדייל ַא טימ

 לָאמ ןעטשרע םוצ ן'סקרַאמ טנעיילעג בָאה ךיא טניז .,ןעזעלעג

 רהֶָאי סקעז ןעוועג טציא ןיב ךיא .רהָאי סקעז רעביארָאפ ןענייז

 ץנַאנ ַא ןעמוקאב רימ ייב טָאה םזיסקראמ רעד .,רעטלעקיווטנע

 ןעוועג טינ זיא גנולקיווטנע רהחָאי סקעז יד רעבָא ,םינּפ רעדנַא

 -ָארב ןוא רעכיב עיינ ענינייא .ןופרעד עכאזרוא עגיצנייא יד

 .ןהעטשראפ םזיסקראמ םעד ןעפלָאהעג רימ ןעבָאה ןערוש

 .רעכיב ייווצ ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה ףליה עטסניטכיוו יד

 "סגנוניימ ערעזנוא) "ַאיסַאלגָאנזַאר ישאנ, ןעוועג זיא רענייא

 רעקנעד ןוא רענָאיצולַאװער ןעשיסור םעד ןופ ,ןעטייהנעדישראפ

 ןופ גנוצעזרעביא עשיסור ַא -- רעטייווצ רעד ןוא ,ווָאנַאכעלּפ

 סע'סקרַאמ לרַאק ןופ ןערָאװעג ןעבירשעג זיא סָאװ ,קרעװו ַא

 םעד ןופ ,טגָאזעג רעניטכיר ;סלעגנע ךירדירפ ,רעטייבראטימ

 לייט רעטצעזרעביא רעד  .קרעו ןעזיד ןופ לייט ןעטסניטכיוו

 -ָאטוא םעד ןופ גנַאנרעביא רעד, :ןעמָאנ םעד ןענָארטעג טָאה

 ,"ןעכילטפששנעסיוו םעד וצ םזילַאיצַאס ןעשיטסיפ

 ןַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןעוועג זיא קרעוו ס'וָאנַאכעלּפ

 רעקנעד ןעטסגיטכיוו םעד ,ן'ווָארװַאל רעטעּפ וצ ףידב םענעּפָא

 עטגיצעביז יד ןֹופ ןערענָאיצולָאװער עשיסור יד ןופ רערהעל ןוא

 ןעגעלעג רימ ייב ןיוש זיא ךוב רעד .ןערהָאי עטניצכַא ביוהנָא ןוא

 םוצ טציא רעבָא םהיא ךיא בָאה ןעועלענ ;טייצ עשביה ַא

 דישרעטנוא םעד וצ תוכייש עטקעריד ןייק ;לָאמ ןעטשרע

 ;טַאהעג טינ רע טָאה םזילַאיצַאס םעד ןוא םזיכרַאנַא םעד ןעשיווצ

 ;עירָאעט עשיטסילַאיצַאס יד טכַאמעג רערעלק רעבָא רימ טָאה רע

 רעטסנעלק רעד ןעבילברַאפ ךָאנ זיא ךרַאמ ןיימ ןיא בוא ןוא

 .ןעבירטרַאפ סָאד ךוב רעזיד טָאה ,םזיכרַאנַא זופ רוּפש

 טציא .טסיכרַאנַא ןַא ןעוועג ןיולַא לָאמַא זיא ווָאנַאכעלפ

 רעהירפ .טַארקָאמעדילַאיצַאס רעגידנעטשלָאפ ַא ןערָאװעג רע זיא

 ןופ דנורג םעד ףיוא ןעעדיא ס'ווָארװַאל ןענענ ןעוועג רע זיא

 רעטגייצרעביא סלא ייז ןענעג ןעוועג רע זיא טציא .םזיכרַאנַא םעד

 , .טסיסקרָאמ

 ןופ טנעמַאדנופ רעד ןעוועג זיא ס'וָאנַאכעלּפ ךוב רעזיד
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 עירָאעט ַא ,דנַאלסור ראפ עירָאעט רעשיטַאוקָאמעדילַאיצַאס ןייז

 .(?רעגנעהנָא ןא ןעראוועג רעטעּפש זיא ןינעל יאלָאקינ רעכלעוו ןופ

 טלאהטנע "ןעטייהנעדישראט-סגנוניימ ערעזנוא , ס'וװָאנַאכעלּפ

 ןוא ,םזילַאיצַאס ןעשיטסיסקרַאמ םעד ןופ גנורעלקרע עדנעצנעלנ ַא
 .ןעצונ עטסערג יד טכַארבענ רימ טָאה

 סע'סלעננע ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה ףליה רהעמ ךָאנ רעבָא

 ןעבענעגסױרַא זיא גנוצעזרעביא עשיסור יד) קרעוו עטנַאמרעד
 ,ייטראּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשיסור רעד ןופ ןערָאװעג

 קרעוװ ןעזיד ןופ רקיע םעד .,(טעדנירנעג טָאה ווָאנַאכעלּפ עכלעוו
 ,סרושטקעל ףיוא טריזירַאלוּפָאּפ ךָאנרעד ךיא בָאה

 ךיא ןעגנאנוצ ננַאל ןיוש זיא חומ ןיימ ןיא ןַאמוט רעד |

 ,טַארקָאמעד:לַאיצַאס סלַא ןעגנונייצרעביא ערָאלק טָאהעג ןיוש בָאה

 בָאה ךיא .נערב ַא וצ ןעמוקענוצ ןיב ךיא .טסיסקרַאט סלַא

 .סיפ עניימ רעטנוא ןעדָאב ןעטסעפ ַא טלהיפענ

 -סילַאיצַאס רעד ןופ דילגטימ סלַא ןעבירשראפ ךיז בָאה ךיא

 -ךילנטימ יד ןעמוקַאב בָאה ךיא ןעוו .ייטראּפ רעטייברא רעשיט

 ּפָארַא רימ טלָאװ ןייטש א יו ױזַא טלהיפעג ךיא בָאה ,עטרַאק

 .ןעצרַאה ןופ
 נעקאטייוי

 טהעטשַאב עירָאעט רעשווָאנַאכעלּפ רעד ןופ קנַאדעג טמווח רעד (*

 ,רעדנעל ערעדנַא ןופ עמהַאנסווא ןיוק טונ ןוא דנַאלסור : ןעדנעגלָאפ ןיא
 טעוו ,םזולַאוצָאס ןערעוו טלעקיווטנע ןענעק טםעוו רהיא ויב רעדייא ןוא

 ,רעטעּפש ןערהָאי עליפ .ךיז יויב םוילַאטיּפַאק ןעלקיווטנע ןעזומ יו
 טימ רע זיא ,עיצולָאװער עשיטסיוועשלָאב ןייז טכַאמעג טָאה ןינעל ןעוו

 .ןעגנוהיצַאב עטסכילדנוופ יד ןיא ןעוועג ,רערהעל ןייז ,ן'ווָאנַאכעלּפ

 ןינעל דנערהעוו ,גנוניימ רעטלַא ןייז ייב ןעבילבעג ץלַא זוא ווָאנַאכעלּפ

 דנַאל סָאד רעדייא ,דנַאלסור עש'יטסינומָאק א ןעדנורג ןעמונעג ךיז טָאה

 ןעוו רעבָא .עורטסודנוא עשיוטסולַאטוּפַאק עטלעקוווטנע ןַא טאהעג טָאה
 עיינ, ס'ןינעל דנַאלסור ןיא טריטסיוקע ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד

 וצ רעדיו ןעוועג ןעגנואווצעג זיא ןינעל ."קימילָאּפ עשימָאנַאקע
 רעּכלעוו ןהָא ,םעטסיס-סגנַאגרעביא עגיטיונ ַא סלַא ,םזילַאטיּפַאק ןעביולרע

 רעבָא ;ןטווט ןיוש זיא ווָאנַאכעלּפ .ךילגעמנוא זיא םזילַאיצָאס רעד
 .טגיזעג טָאה ערהעל ןייז
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8 

 ןופ רעטכָאט יד ,ַארָאנָאעלע -- .טכענקבעיל םלעהליוו

 .גנילעווע ןַאמ רהיא ןוא ,םקרַאמ לראק

 ייטראּפ רעטייברא עשיטסילַאיצַאס יד טָאה רעטניוו םענעי

 ךילצונ ןעוועג זיא ןעמוק רעייז ןוא ,ּפָארוי ןופ טסעגנ טאהעג

 ןעדָאב םעד ןעכַאמ רעטסעפ ןעפלָאהעג טָאה סע .רימ ראפ

 .סיפ עניימ רעטנוא

 ,טכענקבעיל םלעהליוו רעטמירַאב רעד : ןעוועג ןענייז טסעג יד

 רעשטייד רעד ןופ רערהיפ ןוא רעדנירגנ ייווצ יד ןופ רענייא

 ,ןַאגרֶא טּפױה רהיא ןופ רָאטקַאדער ןוא עיטַארקָאמעדילַאיצַאס

 ,ַארָאנָאעלע ,רעטכָאט סע'סקרַָאמ לרָאק ; ?סטרעוורָאפ , רענילרעב

 | .גנילעווע ןַאמ רעשילגנע רהיא ןוא

 לַאז ןעסיורג םעד ןיא ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ-םינּפ-תלבק יד

 .ןעשטייד טימ סנעטסיימ ,טקַאּפעג ןעוועג זיא סע .ןָאינוי רעּפוק ןומ

 -העש ַא טימ --- גיצבעז רעביא ןופ ןַאמ ַא ןעוועג ןַאד זיא טכענקביל

 ןעטנעגילעטניא-ךיוה ןעטנאסערעטניא א טימ ,דרָאב רעיורג רענ

 רהָאי ַא ןופ יורפ א ןעוועג זיא גנילעװע-סקרַאמ ַארָאנָאעלע .םינּפ

 ַא ,םינּפ ןעגידווע'ןח-שידיא ַא טָאהעג טָאה יז .גיסיירד-ןואיייווצ

 ןעגָארטעג טָאה יז .ןעגיוא עצרַאװש ענחעש טימ ,ןעוועזָאר ?עקנוד

 רהיא ןוא ,טעמַאס םענירג ןופ םויטסָאק ןעשיכירג-ניטייצרַאפ ַא

 ןעועג זיא ןַאמ רהיא .?לופסקורדנייא רהעז ןעוועג זיא ןהעזסיוא

 .רעליּפשיוש ַא יוװ ,טכיזעג ןעטלָאגעג-טַאלג א טימ ,רעכיוה ןייק טינ

 ןעטנעמסידָאלּפַא עמירַאװ טימ ןעמונעגפיוא ןעמעלַא ייז טָאה ןעמ

 "סיורא ןעמ טָאה רהיא וצ רעבא .ןעיירשעג-סננורעטסייגאב ןוא

 ףיוא ןעמ טָאה ,סנעטשרע .סערעטניא ןערעדנוזאב א ןעזיוועג

 } רעטכַאט סע'סקרַאמ לרַאק זיא סָאד זַא ,ןעסעגראפ טינ טונימ ןייא

 טהעטש סָאװ ,יורפ רעד ןופ רעטָאפ רעד ןעוועגנ זיא סקרַאמ ?רַאק זא

 .ןירענדער עדנעצנעלג ַא ןעוועג יז זיא ,סנעטייווצ ,טדעד ןוא ָאד

 "ירג רענעטעמַאס-ןירג רהיא ןיא םלוע ן'ראפ גידנעהעטש ןעוו ןוא

 טימ רעטרעוו עשילגנע ערהיא טדערענסױרַא יז טָאה ,דיילק רעשיכ

 -נוא ןַא ןעוועג גנוקריוו יד זיא ,רעייפ טימ לופ עמיטש רענהעש ַא
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 רעניטייצרַאפ רעד ןופ עקַאט טלָאװ יז יו ױזַא ,עכילנהעוועג
 ,שילננע ןעגיטכערּפ א טדערעג טָאה יז .ןעמוקענּפָארַא דנַאלנעכירנ

 -טע ןוא ןע'שיר עשטייד עכייוו טימ ןעווענ זיא ךַארּפשסיױא רהיא
 ןעבעגעגוצ רָאנ ןושל רהיא טָאה סָאד רענָא ;גנוצ ן'רעטנוא סָאװ

 יז ,עדער רעד ןופ טלאהניא רעד ןעוועגנ רעבָא זיא רקיע רעד .ןח

 ,ןעקנַאדעג עטנאסערעטניא טכַארבעגנסױרַא טָאה
 טָאה ,יורפ עניהעפ ןוא עטערליבעג-ןעטלעז א ןעוועג זיא יז

 ַא ןעוועג ןיא ןוא ךַארּפש רעטומ יו ןעכַארּפש עכילטע טדערעג

 .ןירעביירש עדנעצנעלג

 ןיימ ןיא ןעבילברַאפ ןיא עכלעוו ,ערהיא עדער עטייווצ ַא

 -יל , םעד ןופ ןעטסנוג וצ רַאזַאב א ףיוא ןעטלאהענ יז טָאה ,ןורכז

 םעד ןיא רָאנ ,עדייבעג טוטיטסניא-רעּפוק רעד ןיא ךיוא ,"רעד

 רעד .וינעווע רעטירד ןוא טירטס רעטכַא רענרָאק ףיוא ,טנעמסייב

 עכלעוו ,עדער רחיא ןוא ,ךָאו עצנַאנ ַא ןעטלַאהעגנָא טָאה רַאזַאב

 -וצ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ,גָאטימכָאנ ַא ןיא ןעטלַאהענ טָאה יז

 אמעט רהיא ,טיירגענוצ טָאה עטימָאק יד סָאװ ,ןעלטימ-סננוהיצ

 ,ןעטנַארגימיא עטשרע יד) "סרעהדַאפ םירגליּפ יחד, ןעוועג זיא
 .(אקירעמא ןייק דנַאלננע ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 ןערָאװעג ןעבענעג זיא רושטקעל עטסניטכיוו ס'טכענקבעיל

 רע טָאה לָאמ ןעזיד .,לאז ןָאינוי רעּפוק ןעסיורג םעד ןיא רעדיוו

 -ַאב רעד ןענעוו טדערעג טָאה רע .דנעווַא ןעצנַאג םעד ןעמונרַאּפ

 -םרוד ןעוועג ןזיא נַארטרַאפ ןייז רעבָא ,דנַאלשטייד ןיא גנונעוו

 רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעד ןגעו ןעננוקרעמַאב טימ טבעוועג

 ןיא רע .ניטכיוו ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ ןוא ,ללכב קיטקַאט

 ןוא טפַארקיפגנודליבנייא טימ ,טסילַאנרושז רעלופטנַאלַאט ַא ןעוועג

 ןעבָאה תולעמ עזיד ןוא ,ןעביירש ןייז ןיא עיזעָאּפ ןופ ןעצילב טימ

 -ניטכיוו סָאד זיא רימ רַאפ ,ךיוא סעדער ענייז ןיא טלהיפעג ךיז

 -עדילַאיצַאס רעד ןענעוו טנָאזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג עטס

 .ָאפונ םארנָארּפ רעשיטַארקָאמ

 םענערָאװעג טמהירַאב ַא טנַאזענרעביא רע טָאה דנעווַא םענעי

 -עד ןעשיטסילַאטיפַאק ַא ןעבענעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,טרָאװטנַא



 205 גערב ַא וצ םוק ךיא

 ,טכענקבעיל ,רע זַא ,טקרעמַאב טָאה רענעי ,גאטסכייר ןיא טָאטוּפ

 -בעיל טָאה .טלַא רהֶאי גיצכעז ןיוש זיא רע זַא ,גנוי טינ ןיוש זיא

 רָאנ ,גיצכעז טינ, רע זיא ,ףרַאד ןעמ ןעוו זַא ,טרעפטנעעג טכענק

 ."גיסיירד לָאמ ייווצ

 טָאה רע עכלעוו ,ענייז גנוקרעמַאב עטנַאקַאב עטייווצ ַא

 : ןעוועג זיא ,דנעוװוא ןעזיד ןיא טגָאזענרעביא

 "םוא יד ןעו .טײקשיטקַארּפ ןופ ענַארפ א זיא קיטקַאט,

 רימ ןעלעװ ,ןעדנוטש 24 עדעי ןערעדנע ךיז ןעלָאז ןעדנעטש

 ."קיטקַאט רעזנוא ןערעדנע ןעדנוטש 4 עדעי

 טעטילַאיצעּפס ןייז) ןַאמסטּפַאשנעסיװ ַא ןעוועג זיא גנילעווע

 -עג טנַאקַאב זיא רע רעבָא טניז .; (טפַאשנעסיװ-רוטַאנ ןעוועג זיא

 -געסיוו ן'רַאפ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,סקרַאמ ַארָאנָאעלע טימ ןערָאװ

 -רע ערעלוּפָאּפ ַא ןעבירשעגנָא טָאה ןוא םזילַאיצַאס ןעכילטפאש

 סרושטקעל ענייז ,סקרַאמ ?רַאק ןופ ערהעל רעד רעביא ונורהעלק

 ןוא ךיירסטלאהניא ןעוועג ןענייז קרָאי וינ ןיא םזיסקרַאמ ן'רעביא

 רעדעי ךָאנ .טלחעפרַאפ טינ ייז ןופ ענייק בָאה ךיא ,ךיירנלָאפרע

 ןעגעוו ןענַארפ ןעלעטש וצ םהיא ןעביילברַאפ ךיא געלפ רושטקעכ

 םעד ןופ ןעטקנוּפ ערעדנַא ןענעוו רעדָא רושטקעל רעד ןופ ןינע םעד

 טייצ עגנַאל ַא טכַארברַאפ ױזַא רימ ןעבָאה לָאמנייא .,םזיסקראמ

 ןעוועג רימ זיא "לַאטיּפַאק סָאד , ןיא עלעטש עסיוועג א .ןעמַאזוצ

 ןוא ,עלעטש רעגיזָאד רעד ףיוא ןעזיוועגנָא םהיא בָאה ךיא .השק

 ,ןערירפוצ ןעוועג טינ ןיב ךיא .רעפטנע ןייז ןעבענעג רימ טָאה רע

 ייב .עטַאבעד קעקיטש ַא ןעגױצרַאפ ךיז טָאה זנוא ןעשיווצ ןוא

 טָאה רע ,ווברעד ןעוועג טכענקבעיל זיא טייהנעגעלעג רעדנַא ןַא

 ,(ןָאדנָאל ןיא טניואוועג טייצ עסיוועג ַא טָאה רע) שילננע טדערעג

 סָאװ ,גנודנעוונָא רעסיוועג ַא ןענעוו רעניימ ענַארפ ןייא ףיוא ןוא

 "קַאט רעשיטַארקַאמעדילַאיצַאס רעד ןענעג ןעכַאמ ןעטסיכרַאנַא יד

 ,גנורהעלקרע רעגידנעטשלָאפ א טימ טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,קיט

 ,קרָאי וינ ןיא ןעוועג ןענייז טסעג יירד יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 : עטכישענ ַאזַא ןעפָארטעג ןע'גנילעווע ןוא ןע'טכענקבעיל טימ טָאה

 יעווע טימ ןערָאװעג טנַאקַאב זיא רעכלעוו ,רענַאקירעמַא רעכייר ַא
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 בולק ןיא ךיז וצ ןעדַאלעגנייא ָאד םהיא טָאה ,ןָאדנַאל ןיא ןע'גניל
 ןיא) ןע'טכענקבעיל ,ןעדנעזיירטימ ןייז -- םהיא טימ ןעמַאזוצ ןוא
 טָאה ,טייקכילרניײרפטסַאנ ןעזיוועג םענעי גנילעווע טָאה ןָאדנָאל
 -ָאטסירַא רעד ןעווענ זיא בולק רעד .,(ןעלהָאצּפֶא טלָאװעג םהיא רע

 ,עטסרענָאיצקַאער יד ןופ רענייא ,"בולק געיל ןָאיני,, רעשיטַארק

 יז טָאה רעבמעמ-בולק רעד .ןעמוקעג ןענייז טסענ ייווצ יד

 םעד ןופ רעהעטשרָאפ א טָאה גנילצולּפ .רעניד טימ ןעוועג דבכמ

 ,טרהעלקרע םהיא ןוא טייז ַא ןָא רענאקירעמא םעד ןעפורעגּפָא בֹולק

 טָאה ןעמ .ץַאלּפ םעד ןעזָאלרַאפ ל?עטש ן'מיוא ןעזומ טסעג ענייז זַא

 -ולַאיצַאס יד ןופ רערהיֿפ רעד זיא טכענקבעיל זַא ,טסואוורעד ךיז

 פךַאק ןופ םעדייא ןַא זיא גנילעווע זַא ןוא ,דנַאלשטייד ןיא ןעטס

 טינ ןעבָאה סרענמעמ יד .רעדורעג ַא ןערָאװעג זיא סע .,סקרַאמ
 ןעשנעמ "הפירט , עכלעזַא ןופ טייהנעזעוונָא יד ןענָארטרַאפ טנעקעג
 .בולק רעייז ןיא

 .עטכישענ יד טלהעצרעד ןעגנוטייצ עלַא ןעבָאה ןענרָאמ ףיוא

 -ענ טושּפ טָאה ןערענַאילימ "עלעדייא , יד ןופ גנולדנאה יד
 ךענַאקירעמַא עכייר ענינייא ןוא טייקשיגנוי-בָארג טימ טקעמש
 .טמַאדרַאֿפ ךיוא רהיא ןעבָאה

 ענייז ןופ רענייא ףיוא טדערעג ןינע םעד ןעגעוו טָאה גנילעווע
 -עלעגנא רעד ןנעוו ענַארפ א טלעטשעג טָאה רעצימיא .סרושטקעל
 ענינייא טלעטשענפא רהיא ףיוא ךיז טָאה רע ןוא ,טייהנענ
 ןעשיטַארקָאטסירַא םעד ןופ טייל יד זַא ,טרהעלקרע טָאה רע .טונימ
 -ננע ןיא זא ןוא ,ןעשנעמ ענעגיוצרע ןייק טינ טושּפ ןענייז בולק
 ,ךילגעמנוא ןעוועג ךַאז ַאזַא טלָאװ דנַאק

4 

 רעדילגטמימ יד יו --- .ךרוד טלאפ ענומָאק רעסעדָא-יינ יד
 .טימ ןעמַאכעד עניימ --- .ךיז ןעשיווצ טבעלעג ןעבָאה

 .ענומָאק רענעלאפעג רעד ןעגעוו ןע'ןאלּפַאק

 ולָאמא ןוא דניירפ ןיימ טָאה רהָאי םענעי ןופ רעבמעווַאנ ןיא
 רעד ןופ רעדילנטימ ערעדנַא עגינייא ןוא ,ןַאלּפַאק לואּפ ,ןכש רעג
 טקערידניא ןוא ,ןָאנערָא ןופ טרהעקעגמוא ךיז ענומָאק רעסעדָאינ
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 "רעביא עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס עניימ ןעפלָאהעג ךיוא סָאד טָאה

 .ןעגנונייצ
 יד ןופ טפלעה ַא יו רחעמ .טצַאלּפעג טָאה ענומָאק רעייז

 טימ ,עגירעביא יד .טפאשלעזענ יד ןעזָאלרַאפ ןעבָאה רעדילנטימ

 עיצַאזינַאגרָא יד ןעטלַאהעגפיוא ןעכָאה ,ייז ןעשיווצ ןע'ןַאלּפַאק

 ןעצעזוצרָאפ קעווצ ן'טימ קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא

 .טדָאטש ןיא ןעבעל ןעשיטסינומָאק רעייז

 טנעמענעט רעיינ ַא ןיא) עילימַאמ א יו טצעזַאב ךיז ןעבָאה ייז

 ךיז טמוק יז ואוו ,טרָא םעד ןופ טייוו טינ, טירטס ירנעה;ףיוא זיוה

 ןופ טכַארבעג ןעבָאה ייז סָאװ ,טלעג סָאד ןוא ,(דנערג .טימ ףיונוצ

 ןעבָאה ייז עכלעוו ,,ירדנָאל א ןיא טנײלעגניירַא יז ןעבָאה ,ןָאנערַא

 ייז עכלעוו ןוא ,דנערג ןעבעל ,טירטס סקעססע ףיוא טעדנירגענ

 יד םעמב .יירענישַאמ עטסעיינ יד טימ טעיִארטסעגנייא ןעבָאה

 ןופ רענייא .,רעדילגטימ יד ןופ ןערָאװעג ןָאטעג זיא טײברַא עצנַאג

 רעסעדָא רענעזעלַאב ַא ,ייז ןופ עטסשיטַאּפמיס ןּוא עטסניטכיוו יד

 -נוד טימ ןַאמרעגנוי רעכיוה א ,ןַאמרעייפ ןעמָאנ ץטימ טנעדוטס

 -סָאק ןופ קַאז ןעסיורנ ַא טימ ןהענ טנעלפ ,סעצנַאװ עטיור-לעק

 ןעבָאה ענירעביא יד .שעוװ עניצומש ךָאנ רעמָאטפָאק וצ רעמָאט

 "עג רעד ןעוועג זיא ןַאלּפאק ,אפונ ידדנָאל רעד ןיא טייבראעג

 .רערהיפ-סטפעש

 ןייק ןָאנערַא ןיא םרַאפ עשיטסינומָאק רעייז טָאה סָאװרַאֿפ

 ? טַאהעג-טינ םויק

 ,געוו ןיא ןענַאטשעג ייז ןענייז סָאװ ,ןעכאזרוא יד ןופ ענינייא

 .ןעגיטסייג ַא ערעדנַא ; רעטקַארַאכ ןעשימָאנָאקע ןַא טאהעג ןעבָאה

 "קרַאמ רעד ןופ ננוגיטעטשַאב ַא ןהעזעג ןעטרָאס עדייב ןיא בָאה ךיא

 .עירָאעט רעשיטסיס

 יז בָאה ךיא יו ,ןעטקַאפ יד ןעבענרעביא טשרעוצ ריִמָאֿל רָאנ

 בָאה ךיא יו ןיימ ךיא .ענומָאק ועד ןופ רעדילנטימ יד ןופ טרעהעג

 -ערַא ןופ טרעקענמוא ךיז ןעכָאה ייז ןעוו ,ןַאד ךיילנ טרעהעג ייז

 .רעטעּפש רהָאי גיסיירד ןוא עכילטע טימ לָאמא רעדיוו ןוא ,ןָאג

 ןעבירשעג ןענייז ןעלייצ עזיד רעדייא געט עכילטע טימ םירָאװ

 ענילָאמַא יד ןופ רָאַּפ ַא טימ ןהעזעג לעיצעּפס ךיז ךיא בָאה ,ןערָאװעג

 -יארע "ענידנעה-דנָאקעס , עניימ בָאה ןוא ןעטסינומָאק רעסעדָאיינ
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 .ןעגנורעניארע עלענינירַא ענעגייא ערעייז טימ ןעכילגרַאפ ןעגנורענ
 עֶלַא ןופ םירָאװ ,טנַאסערעטניאנוא טינ ןייז סלַאפנעדעי ףרַאד סָאד
 -עג ןעמָארגַאּפ עטשרע יד ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןעטנַארגימיא ערעזנוא
 עּפורג עזיד זיא ,רענעלּפ עשיטסינומָאק טימ אקירעמַא ןייק ןעמוק
 פאעדיא רהיא ןעמונעג טסנרע ךיז טָאה סָאװ ,עגיצנייא יד ןעוועג
 -ענ עבָארּפ רעייז ךיז טָאה עשזיסָאװרַאֿפ .ןעכילקריוורַאפ וצ
 ? לַאפכרוד ַא טימ טגידנע

 רענעמ ,רעדילנטימ גיצרעפ םורָא ןעווענ ןענייז ?כח-ךס ןיא
 -ענ ןיהַא ןענייז ,עלַא טינ ביוא ,ייז ןופ עטסיימ ןוא ; ןעיורפ ןוא
 ,ןעננורהַאפרע יד רעבָא .גנורעטסייגאב רע'תמא ןא טימ ןערהָאפ
 -נוא טימ ןעדנובראפ ןעוועג ןענייז ,טכאמענכרוד ןעבָאה ייז סָאװ
 ןעבָאה ןעטסַאיזוטנע עגנוי עזיד עכלעוו ,ןעדנעטשמוא עמהענעגנא
 ןעדעי ךיז טָאה גנורעטסיײגַאב רעייז .,ןהעזענסיוארָאפ טינ רעהירפ
 ףיש ַא יװ ױזַא ,טייקכילקריוו רעטרַאה רעד ןָא ןענָאלשענּפָא גָאט
 טּפאלקוצ זיא ףיש יד ,ןעזלעפ עמאזיורנ ןָא ּפָא ךיז טגָאלש
 | .ןערָאװעג

 ערעווש יד זַא ,ןעלהיט ןעמונעג ךיז טָאה ביֹוהנֶא ןופ ךיילג
 ןיא ,ןָאט וצ טַאהעג ןעבָאה סרעבמעמ יד עכלעוו ,טײברַא עשיזיפ
 ,ןעגנוניינ רעדָא ןעטייהניואווענ ,תוחכ ערעייז ךָאנ םינ

 םעד קנאד ַא ךילכעזטּפיוה ,טוג ןעננַאנעג טלָאװ םרַאפ רעד
 זיא רעכלעוו ,ןיקסַאג ןעמָאנ ן'טימ רענַאקירעמַא ןַא ןופ ?ײטנַא
 רעמרַאפ רעטינעג ַא ןעוועג זיא רע .ענומָאק רעד וצ ןענַאטשעגוצ
 סָאד רעבָא ,גנונדרָא ןוא טייקניהעפ טימ טרחיפעג ץלַא טָאה ןוא
 טָאה .ןעבעל וצ ןעשנעמ גיצראפ ראפ גונעג ןעוועג םינ טלָאװ
 עגיאייברעד יד ראפ ?ןעלאּפש , ףיוא ץלָאה ןעקאה טזומענ ןעמ
 רעמיוב טנעזעגרעטנורַא ןעבָאה ןעטסינומָאק יד .ןענהַאב-ןעזייא
 יד ןופ ןעשינפרעדַאב יד טיול ,"סדרָאק , ףיוא טקַאהוצ ייז ןוא
 ןייק רעחירפ ןעבָאה טיילעננוי יד ןופ בור סָאד .ןענהַאב-ןעזייא
 ביֹתנֶא ןופ םנה ןֹוא ,ןָאטענ טינ לָאמנייק טייברא עשיזיפ
 -יטפעשַאב טרָאס אזַא ןוֿפ םוטנילייה רעד ןיא טביולנעג ייז ןעבָאה
 ,טגייצעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה ,רהיא ןענעוו טמיורטעג ןוא גנוג
 ץנַאנ ַא זיא םיורט םעד ןעכילקריוורַאפ ןוא ךַאז ןייא זיא ןעמיורט זַא
 ,ךַאז רעדנַא
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 ףונ רעד טלָאװ ,ןעדירפוצ ןעוועג טלָאװ טסייג רעד ןעוו ,ךָאד

 ? קילג ןעניטסייג בילוצ טינ ןעמ טוט סָאװ .ןעמוקייב ץלַא טנעקעג

 יד .ןעװעג טינ ןעבעל רעגיטסייג רעכילקילג ןייק רעבָא זיא ָאד

 .ןערָאװעג טרעטשוצ ןענייז ןעסינטלעהראפ עכילדניירפ

 יד ןָאט וצ דנַאטש ןיא ןעוועג טינ טולָאסבַא ןענייז ענינייא

 רעדעווסנע טייצ יד טכַארברַאפ ןעבָאה ייז ןוא טייברַא ערעווש

 ייז רעדָא ;עכילצונ-טינ יצ עבילצונ ,ןעטייקניניילק עגיטייז ףיוא

 ,תורצ ןעביױהעגנָא ךיז ןעבָאה םעד ךרוד טָא .,ןָאטעג טינרָאנ ןעבָאה

 ירד ןעבָאה ,טײברַא ערעווש יד ןָאטעג ַאי ןעבָאה סָאוװ יד

 -וצ טסכעה ןענייז ייז זַא ,ןעדיירנייא טװאודּפעג ךיז געט עטשרע

 ןליפַא רעבָא ;עילימַאפ ןייא יו עלַא ךָאד ןענייז ייז םירָאװ ,ןעדירפ

 ענייא ןעוו ,רעטסעווש ךיוא ךָאד ךיז ןענירק עילימַאפ ןייא ןיא

 ןעטײברַא וצ סיוא טמוק רערעדנַא רעד ןוא ןעטײברַא וצ ךיז טליופ

 | .ליפוצ

 טקַאה ןוא טגעז 1 רעמונ דילנטימ סָאװ טייצ רעד ןיא

 -ַאק טש'רמולכ טשימ ןוא 2 רעמונ דילנטימ טהעטש ,ץלאה

 רעכלעוו ,8 רעמונ דילנטימ .ןעיורפ יד טימ טסעומש ןוא עש

 ןייק ןָאט טינ טולאסבא ןעק ,זיר א ,גנוי רעטנוזעג רעכיוה א זיא

 -כוב סלא טכארבראפ ןערהָאי עליפ טָאה רע ?ייוו ,טייברא עטיזיפ

 זיא רע סָאװ גייצעג עניצנייא יד ןוא קנאב רעסעדָא ןא ןיא רעטלאה

 ךיז רע טהערד ,אזלא .,רעדעפ א ןיא ןעכיורבעג וצ טניואוועג

 רעכלעוו ןופ ,טייקגיניילק א סעּפע טוט ןוא גָאט ןעצנאג א םורא

 רעטלאהכוב רענעזעוועג רעד יו ,קזוח ןעכַאמ רעקעהיץלָאה יד

 טכייל ךיז ןעמ ןעק ,ןופרעד ךיז טסיוורעד רע ןעוו ךיז טלהיפ

 .ןעלעטשרָאפ

 ,ןעמוקעג טינ לָאמ ןייק זיא סענעצס עגידלַאװענ ןייק וצ

 יַָאװ ;םינ ךיוא ךיוה רעד ןיא ךיז ןעלטרעוודוצ ַא וצ וליפַא

 עליטש ןעװעג עלַא דארג ןענייז רעדיפנטימ גיצרעפ יד םיר

 "רַאפ ךיז טָאה רעגייטש ןעליטש ַא ףױא רעבָא ,ןעשנעמ

 -קַאװעג זיא עכלעוו ,טייהנעדירפוצמוא עניטייזנעגעג א טיירּפש

 םייהנעדירפוצמוא רעניזָאד רעד ןופ ןוא .,ןעסקאווענ ןוא ןעס

 -"םיג ,סעקטָאלּפ ,ןעשינרנעטשראפסימ טצָארּפשענסױרַא ןעבָאה

 וו .זא .א ןעניוא יד רעטניה ןעסאּפש טניה
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 "כיוו יד ןופ רענייא ,טייחנעדירפוצמוא טרָאס רעטייווצ ַא
 רעד ןיא ןעבעל רעד סָאװ ,םעד ןופ טמאטשעג טָאה ,עטסגיט

 ייז .רעדילנטימ יד ראפ גילייוננאל וצ ןעוועג זיא ענומָאק

 ,רעסעדָא בור סָאד ,ןעשנעמ-טדָאטש ןעוועג סנעטסיימ ןענייז

 ןעועג טינ ייז ןענייז ףרָאד ַא ןופ ןעבעל ןעליטש םעד וצ ןוא
 -רַאפ ןענייז סע רעכלעוו טימ ,טייקגינָאטנייא יד .טניואוועג

 רעטייוו סָאװ ךיז טָאה ,ןעטנעוװוַא יד ןוא געט יד ןעגנַאנענייב

 .רעקרַאטש ץלַא טלהיפעג
 -טכעלשעג רעד בילוצ ןעמוקעגסיױֹורַא ןיא לעבָארט ךפ א

 .טבכוזרעפייא ןופ ןעלַאפ ענעדישראפ ןעוועג ןענייז סע .ענַארפ

 ;עטַארייהרַאפ להָאצ עניילק ַא ןעווענ זיא סרעבמעמ יד ןעשיווצ
 -ָאיַאמ עסיורג ַא ןוא ,ךאלדייס עכילטע ןעוועג ןענייז רעטייוו

 ןעועג ןיא ךאלדייס .,טייל עגנוי ןופ ןענַאטשַאב זיא טעטיר

 ,סרעטנָאלּפ-סעביל ענעדישרַאפ ןעמוקענרָאפ ןענייז  .גינייוו וצ

 רעד ןיא .ענעפָא ןייק טינ סנעטסיימ רעבָא ,ענעפָא ןזייוולייט

 רעניילק ַא ןיא רעבָא ,עביל עיירפ ןעננאנעגנָא זיא ענומָאק

 רעד וצ ןעבָאה ,עביל ךָאנ טקנעבעג ןעבָאה סָאװ טייל עננוי .סָאמ

 טייהנעדירפוצמוא יד טניילענוצ ננומיטש רערעווש רעניימעגנלא

 ,טײקמַאזנייאטכעלשעג ןופ טמַאטשענ סנעטסיימ טָאה עכלעוו

 .ךיוא טכוזרעפייא ןופ טפָא ןוא

 ,םעד ןופ ןעטילענ קרַאטש ךיוא ןעבָאה סרענמעמ עליפ

 ןעו .טייקטאווירּפ גונעג ןעוועג טינ ןיא עינָאלָאק רעד ןיא סָאװ

 ,ןײלַא ךיז טימ םטייצ עסיוועג ַא ןייז טלָאװעג טָאה רענייא

 -טינ יד .ןערהיפוצסיוא טכייל ןעװעג טינ סָאד םהיא ןיא

 א ןיא ןעמאזצ ןעפַאלשענ עֶלַא ןעבָאה רענעמ עטארייהראפ
 ןערעדנוזאב ַא טאהענ טָאה רַאּפ עטַארייהרַאֿפ עדעי .,רעייש

 טינ ןעטרָאד ךיז ייז ןעבָאה טַאוװירּפ גידנעטשלָאפ רעבָא ; רעמיצ

 -וילב קְלֶאֹפ רֶאַּפ ַא ליװ ,ליּפשייב םוצ ,טֶא ,ןעלהיפ טנעקעג
 יד ןופ טרעדנוזענּפָא רעמיצ רעייז ןיא ןעדנוטש רָאּפ א ןעב

 ךוב ַא טימ סרעבמעמ יד ןופ רענייא ןיירַא טמוק ,ערעדנַא
 םהיא טעב ןעמ .ןעזעל שיט רעייז ייב קעווא ךיז טצעז ןוא

 רעדנַא ןַא ןעניפענ ךיז לָאז רע זַא ,רענייטש ןעלעדייא ןַא ףיוא

 ןעמָאנ ןיא טריטסעטָארּפ רע .טינ רעבָא ליוו רע ,ץַאלּפ
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 ,ייז וצ יװ טקנוּפ םהיא וצ טרעהעג רעמיצ רעד ,םזינומָאק ןופ

 א ןיא ןהענסױרַא לָאז רע זַא גנורעדַאפ רעייז ןוא ,רע טנָאז

 .להיפענ ןעשיטסינומָאק םעד ןעגעג ןעכערברַאפ

 רעייז טשימעגנעמַאװצ טּפָא ןעבָאה רעדילנטימ  עגינייא

 ןוא לעסיש ןייא ןופ ןעסע ןעגעוו ףירנַאב א טימ םזינומָאק

 ,טלעטשעגרָאפ ךיז ןעבָאה ייז .םור-דעב ןייא ןיא ןעפָאלש

 ןעבעל ןעק ןעמ זַא .טינ טהעג ןעטייווצ םעד ןהָא סנייא זַא

 -נעצעש ןוא ןערעמיצ ערעדנוזַאב ןיא גידנעניואוו שיטסינומָאק

 םינ ייז ןיא סָאד -- ןעבעל טַאװירּפ סנערעדנַא םעד גיד

 .ןעלַאפעננייַא
: 

 ױטשנעמַאזוצ עסיורג ןייק ןעכַאזרוא עכלעזַא ןופ ןענייז ךָאד

 רענײמעגלַא רטד זיא לכה ךס ןיא ןוא ; ןעמוקענרָאפ טינ ןעס

 יד ןעשיװצ ןעװ .ןערָאװעג טרעטשוצ טיִנ ייז ךרוד ןעדירפ

 "יב טימ ןעשנעמ עכילטע ןענופעג ךיז ןעטֿלָאװ רעדילנטימ

 ךילניישרַאװ טלָאװ ,ןעטנעמארעּפמעט ערעסייה רעדָא ערעז

 -רוא עכלעזַא ןופ זיא ךילרעסיוא רעבָא ביוא .,רעגרע ?יפ ןעוועג

 טָאה ,ןערָאװעג ןעכָארבוצ טינ טסייג רעכילרעדירב רעד ןעכַאז

 יז ךרוד ,רעדילנטימ יד ןופ רעצרעה יד ןיא ,ךילרעניא ךיז

 יו ןעסענעג ענומָאק רעד טָאה עכלעוו ,גנומיטש ַא ןעבילקעג

 .ןעזייא טסע טסָאר

 ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא גנורעטש ערענעפָא ןוא ערעסעדג ַא

 יֿפַאק ןוא ןע'יערפ םאיליוו ןעשיווצ ןעטייהנעדישראפ-סגננוניימ

 רַאפ ןעכַאמ וצ עינָאלַאק יד טבערטשענ טָאה יערפ ,ןע'ןַאֿכ

 -ַאז רעדילנטימ יד זַא טלָאװעג םָאה רע .עשיטסיוויטיזַאּפ ַא

 "כרוד ןערהיפ ךיז :רענייטש "ןעזעיגילער, ןייז ףיוא ןעבעל ןעכ

 ןוא ,"טייהשנעמ רעד ןופ עיגילער, ס'טנָאק טסוגוא טיול סיוא

 "עג ךיז טָאה ןאלּפאק ןוא ; שיילפ ןייק ןעסע טינ ךָאנ וצרעד

 .םַארגָארּפ ס'יערפ טריקיטירק ףרַאש ןוא ןענעגַאד טלעטש

 -ניז ןעמ טגעלפ ,לעגרָא ןֵא ןעוועג זיא ענומָאק רעד ןיא |

 "עג יד םהיא ףיוא ןעטיילנַאב ןוא רעדיל עשיטסיוויטיזאּפ ןעג

 ןוא .סולּפנייַא ס'יערפ ךרוד ןעוועג זיא ץלא סָאד  .גנַאז

 סָאד לייוו ךַאפנייא ,ןעדירּפוצ ןעוועג ןענייז סרעבמעמ בור סָאד

 טגעלפ רעבָא ןַאלּפאק .,ביירטרַאפ-טיײצ לעקיטש א ןעוועג זיא
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 -ךירפ רעד טגעלפ םעד ךרוד ןוא ;גיטפינ ןעלכיימשוצ ייברעד
 .ןערעו טרעטשרַאפ רעדילגטימ יד ןופ טיסענ רעכיל

 -טמָאק רעד ןיא ןענייז םזיויטיזאּפ םוצ טרהעקַאב תמא

 רעדורב ַא ןעװעג ןיא ייז ןופ רענייא) רַאֹּפ ַא רָאנ ןעוועג ענ

 -עביא יד ,(רעלדא ערעס ןירעליּפשיוש רעטמהיראב רעד ןופ

 -ַאוטנַא וצ ןע'יערפ ץרַאה סָאד טאהענ טינ ךאפנייא ןעבָאה עניר

 -ייטש ןעכילדניירפ ַא ףיוא ןָאטענ ץְלַא טָאה רע םירָאװו .ןענ

 ; בָארג ןעמונַאב טינ םענייק וצ לָאמ ןייק ךיז טָאה רע ;רעג

 טָאה ןייֵלַא רע ןוא .זייב ןערָאװעג טינ םענייק ףיוא לָאמ ןייק

 ןָאט טנעקעג םהיא טָאה ןעמ .רענילייה ַא יו טבעלענ ךילקריוו

 ןוא ,ןעגָארטרַאֿפ סָאד רע טָאה ,הלוע עכילנעזרעּפ עטסערנ יד

 "רעד טעטכַאעג םהיא טָאה ןעמ ךילדניירפ תמא ןעבילבענ זיא

 ןעועג זיא רע לייו םעטכַאעג ךיוא םהיא טָאה ןעמ ןוא ראפ

 -מעמ עטסיימ יד יו רעטלע ליפ ןוא ןַאמ רעטעדליבענ ךיוה ַא

 .וצרעד טַארקַאטסירַא ןַא ןוא טסירק ַא ךָאנ ןוא ,סרעב

 -ּפַאק יו רעסערנ ?יפ ןעוועג רעביראד זיא סולפנייא ןייז

 -מעמ יד רעבָא ןיא עדנאנאּפארּפ עשיטסיוויטיזאפ ןייז ,ס'ןַאל

 .טסָאל וצ ןערָאװעג זייווכעלסיב סרעב

 -ענ טלייטוצ זיא עינָאלַאק יד זַא ,ןענָאז טינ ןעק ןעמ
 -סינַאלּפַאק ןוא ןעטסיאיערפ :ןעײטרַאּפ ייווצ ףיוא ןערָאװ

 -מוא ס'ַאלּפַאק ךרוד ןוא ןעטַאבעד יד ךרוד רעבָא ;ןעט

 -ענ ?יפ רהיא ןיא ןעדירפ רעד ןיא ,ןעלכיימש עכילדניירפ

 ,ןערָאװעג טגידעש

 יּפִא ןענעלפ ,נעט עטמיטשַאב ןיא ,ןענניטימ עלעיצעּפס

 ,טמהענ רענייא .קיטירק רעניטייזנענעג וצ ןערעוװו ןעבענעג

 יד ףיוא ןעזייוואוצנָא ןָא טביוה ןוא טרָאװ סָאד ,ל?יּפשייב םוצ

 זַא סָאד טָאה ןעסייהעג ,דילנטימ ןעטייוצ א ןופ ןערעלהעפ

 -ניא יד ןיא ,ערעדנא יד ייב ענייא לַארָאמ יד קדוב זיא ןעמ

 רעבמעמ ןעדעי ןופ ןוא ,ענומָאק רעצנַאנ רעד ןופ ןעסערעט

 -ייא תוקלמ ןענָאלש ןעדיא ייווצ יו ,?שמל ,יױזַא --- רעדנוזַאב

 ;רעטונ א ןעוועג זיא ייברעד ןייפ רעד .,ןערעדנַא םעד רענ

 ןיא ענעצס עדנענלָאפ יד ןוא ,ןעשנעמ ןענייז ןעשנעמ רעבָא

 ".טימ א טריקיטירק ןעמ :גנוניישרע עטפָא ץנַאנ ַא ןעוועג
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 -ילרעדירב ַא טימ קיטירק יד ןערעהוצסיוא טָאטשנָא ןוא ,דילנ

 .זייב רענעי טרעװ ,טייקגיטומטוג רעמורפ טימ ןוא ?היפעג ןעכ

 .גניטימ םעד טזָאלרַאפ ןוא

 ביֹוהנֶא ןופ ךיילנ טעמכ זַא ,ןעועג זיא טאאטלוזער רעד

 טינ גנַאל ךיז טעװ ענומָאק יד זַא ,ןעלהיפ ןעמונעג ךיז טָאה

 -עװ ןערעלק ןעמונעג לעטש ן'פיוא ןעבָאה עגינייא .,ןעטלַאה

 -סײגַאב ןעװעג טשרעוצ ןענייז ערעדנַא .ךיז ןעיירּפַאב ןענ

 "ייז ייז זַא ןעדיירנייַא טװאורּפעג ךיז ןעבָאה ייז ןוא טרעט

 גנַאל ךיוא להיפעג רעזיד ךיז טָאה ייז ייב רעבָא ,ךילקילנ ןענ

 .ןעטלאהענ טינ

 -עג ןעבעגעגפיוא ךילדנע זיא גנומהענרעטנוא רענָאגערַא יד

 עיצַאזינַאגרַא רעד ןופ ןענייז סרעבמעמ יד ןופ עליפ ןוא ןערָאװ

 .ןעטָארטעגסױרַא ןעצנַאג ןיא

 טפורּפעג ענעבילבענרעביא יד ןעבָאה ,ָאזלא ,קרָאי וינ ןיא

 -עג סָאד טָאה ָאד רעבָא .ןעבעל ןעשיטסינומָאק םעד ןעצעזטרָאפ

 זיא ירדנַאל יד .ןָאגערַא ןיא יו םויק גינייוו יוזא טקנוּפ טָאה

 -נַאגוצ ךיז ןענייז סרעבמעמ יד ןוא ןערָאװעג טפיוקראפ ךילדנע

 עבָארּפ רעייז ןוא דניירפ עטונ ןעבילבעג ךיז ןענייז ייז ,ןענ

 ןעקנעדנא ןא ייז ייב ןעבילבעג זיא ענומָאק א ןעדנירג וצ

 סנעקנעדנָא עליפ יװ ,רענירעיורט ַא יא רעמענעגנא ןַא יא --
 .ןענייז

 רימ ראפ זיא ענומָאק רעסעדא-יינ רעד ןופ לאפכרוד רעד

 ךיא .ערהעל רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ גנוגיטעטשַאב א ןעוועג

 ,ןעטקנוּפ ייווצ ןהעזענ ךילכעזטּפיוה עידענַארט רעד ןיא בָאה

 י .עשיטסיסקראמ ןייר עדייב

 ןיימ טיול ,זיא טייהנעדירפוצנוא רעד ןופ עכַאזרוא טּפיױה יד

 טימעג רערעװש רעד ןוא טייברא ערעווש יד ןעוועגנ ,גנוניימ

 רעדילנטימ יד ןעבָאה סָאװרַאפ ןוא .ןעפאשענ טָאה יז סָאװ

 -מָאק ןהַאבנעזייא יד לייוו 4? רעווש ױזַא ןעטייברַא טפרַאדענ

 ,ץלָאה טקַאהעג ןוא טנעזעג ןעבָאה ייז עכלעוו ראפ ,סעינַאּפ
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 -סקע ייז ןעבָאה ןיימעגלא ןיא טלעװו עשיטסילַאטיּפַאק יד ןוא

 ,טריטַאולּפ-

 יץלָאה סלא ;ענומָאק ע'תמא ןייק ןעוועג טינ טייז רהיא,

 --- רעירַָאטעלָארּפ עּפורג א ןעוועג ךאפנייא רהיא טייז רעקעה

 ןוא -- ןע'נאלּפאק טימ ןעבערּפשעג עניימ ןיא ן'הנעט ךיא געלפ

 עשיטסילאטיּפַאק עצנאג יד טבױרַאב ךייא טָאה סרעמרַאפ סלַא

 ףיוא .סרעמרַאפ ערעדנַא עלַא טכױרַאב יז יו טקנוּפ ,םעטסיס

 יילרעלא ןעלאפאב ןענייז טנידראפ טָאה רהיא סָאװ ראלָאד ןעדעי

 ןערהיפ עכלעוו ,ןענהַאב יד ןופ סרעדלָאהרעש :;סרעהעגיגידייל

 עניילק ,רעלדנעה עלעטימ ,רעלדנעה עסיורג ,ןעטקודָארּפ ערעייא

 .רעטייוו ןוא רעטייוו יוזא ןוא ,ןעטנענא ,ןעריקנַאב ,רעלדנעה

 יװא ןעטייברא טזומעג רעדילגטיס ערעייא ןעבָאה רעבירעד

 .גנומיטש עטכעלש יר ןעמונעג סָאד ךיז טָאה ןופרעד ןוא ; רעווש

 -רא יד טלָאװ ,ןעדנוטש רעגינייו טיײברַאעג טלָאװ רהיא ןעוו

 -יזיפ וצ ןענייז סָאװ יד רַאפ וליפא ןענינענראפ ַא ןעוועג טייב

 ןופ ייז ןעטלָאװ ;םניואוװעג ןעוועג טינ ןעגנוגנערטשנָא עש

 -לָאװ ערעדנַא יד ןוא .טהערדעגסיױרַא טינ ךיז ןעטכילפ ערעייז

 טּפיוהרעביא ךיז טלָאװ סע .םורק טקוקענ טינ ייז ףיוא ןעט

 -עג טלָאװ ןעבעל רעלעירעטַאמ רערעסעב ַא ןוא ,רעסעב טכבעלעג

 ןעלהיפעג ערעכילדניירפ ןוא גנומיטש ערעמענעגנַא ןא ןעפַאש

 ."ןערעדנַא םוצ םענייא ןופ

 : ןעדנענלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא טנעמוגרא רעטייווצ ןיימ

 -ָאק א וצ רעטקַארַאכ ןייז טימ זיא שנעמ רעניטנייה רעד

 -ָארּפ ַא ןיא לַארָאמ רעזנוא .טסאּפעגוצ טינ ןעבעל ןעשיטסינומ

 רימ עכלעוו רעטנוא ,ןעדנעטשמוא עשימָאנָאקע יד ןופ טקוד

 .ךיז ןעוועדָאה ןוא ןערָאבעג ןערעוו

 "ענג טינ ןעבָאה אסעדאי-יינ ןופ רעדילנטימ יד ביוא ,אזלא

 -לעוװ ,ןערוטַאנ יד זא ,סָאד טסייה ,ענומָאק ַא ןיא ןעמיטש טנעק

 ,טלעו רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ טכארבעג ןיהַא ןעבָאה ייז עכ

 עשימָאנָאקע יד .לַארָאמ רעשיטסינומָאק ַא וצ גיהעפ טינ ןענייז

 ףיוא ןערעוו טרעדנעעג טשרעוצ ןעזומ טלעוו רעד ןופ ןעגנורהיפ

 מימ ןעשנעמ ןעמוקסיורא זייווכעלסיב ןעלעוו ןַאד ; עשיטסינומָאק
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 ןעריטסיזקע ןענעק טעוװ טשרע ןאד ןוא ; תומשנ עשיטסינומָאק

 .םזינומָאק

 קנעדענ ,ןעבענענ ןע'ןָאלּפאק בָאה ךיא סאוו ןעטנעמונרַא יד

 לָאמ עכילטע בָאה ךיא םירָאו .ןעטייהלעצנייא עֶלַא טימ ךיא

 ףיא טשרעוצ -- אמעט רעזיד רעביא סרושטקעל ןעטלַאהעג

 .שילננע ףיוא רעטעּפש ןוא ,שיסור

 רע .ןענַאטשראפנייא ןעװענ טינ רימ טימ ןיא ןַאלּפַאק

 -וצ עסיוועג טימ טרעלקרע ענומָאק ןייז ןופ ענַאלרעדינ יד טָאה

 ,ןערעוו טניטייזַאב טנעקעג ןעטלָאװ עכלעוו ,ןעכאזרוא עגילעפ

 ענומָאק אסעדָא-יינ יד זא טפָאהעג טָאה רע .גנוניימ ןייז טיול

 ךיז נעלפ ךיא ןוא .ךיירנלָאפרע ןייז ךָאד ףוס ?כ2 ףוס טעװ

 זַא ןוא ןעטנעמונרַא ענייפ ףיוא טינ טרעפטנע רע זא ,ןערעלק

 םעד ןיא ןעננורדעגנירַא טינ טָאה רע ?ייו ,ױזַא טדער רע

 ,םזיסקראמ

 טָאנָאמ עכילטע עטשרע יד ןיא ,רעהירפ רהֶאי ףניפ טימ ךָאנ

 -ַאטשראפ ךיא בָאה ,אקירעמַא ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ

 ַא סלַא ןעמוק טינ ןעק םזינומַאק רעדָא םזילַאיצַאס רעד יזא ןענ

 יו טקנוּפ ,ךַאז רעכילטלעולַא רעסיורג ַא ןופ לעּפמעס רעניילק

 ; רעיומ ןעצנַאג ַא ןופ לעּפמעס ַא סלַא ןעניד טינ ןעק לעגיצ ןייא
 .רעפיט ןוא רערהעלק ךָאנ ןענַאטשרַאֿפ סָאד ךיא בָאה טציא ןוא

 ןעמוק זומ םזילַאיצַאס רעד זא ,טגייצרעביא ןעוועג טציא ןיב ךיא

 עיצולָאװער עלַאיצַאס ַא זא ;עיצולָאװער רעלַאיצַאס ַא ךרוד

 ןופ שינערעקרעביא עניזָאד יד זַא ןוא ,עיצולָאװער טלעוו ַא זיא

 -ָאס עכילריטַאנ ַא סלַא ןעמוק זומ םזילאיצַאס ףיוא םזילַאטיּפַאק

 ןעבָאה וצרעד ןעק תוכייש ַא רַאפ סָאװ טנייה .גנורעדנע עלאיצ

 א ףיוא ןעבעל ןיוש ןעלעו עכלעוו ,ןעטסילאעדיא עּפורנ א

 יו ,סנעטייוצ .סנייא ןיא סָאד ?רענייטש ןעשיטסינומָאק

 -ענ עשיטסינומָאק עמירָא ,עניילק א םויק א ןעבָאה ןעק יוזא

 -כעמלַא ,רעניזייר ַא טיפס טלעננירענמורַא זיא סָאװ ,טפַאשלעז

 גיננעהּפָא ןיא יז רעכלעוו ןופ ,טלעוו רעשיטסילַאטיּפָאק רעניט

 -ַאלּפסקע טלעוו עשיטסילַאטיּפַאק יד ? טירש ןוא טירט ףיוא
 רעּפרעק רהיא ףיוא טסע יז ;רחיא טנױרַאב יז .רהיא טריט

 .טסיינ רהיא ןוא
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 -נהאשזד ספימ -- .בולק רעשיטסילַאיצָאס רענַאקירעמַא ןַא
 -- .םוטלָאס רַאנדע -- .דראנָאעל סעפימ -- .ןַאס

 .ןעמורוו רעטלָאװ -- .טכָאפ אנוי

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא דילנטימ א ןערָאװענ ןיב ךיא ןעוו

 -ּפִא ךילכעוטּפיוה טייקניטעט ןיימ ךיא בָאה ,ײטרַאּפ-רעטייברא

 -ייטּפא רעד ,טסייה סָאד) ןָאשקעס רענאקירעמא רהיא ןעבעגעג

 גאטנוז .(שילננע טרערעג רָאנ טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא גנול
 -.מַאזרַאפ עשיסור יד ןעכוזַאב ךילנהעווענ ךיא נעלפ נאטימכאנ

 ןעטלַאה טפָא געלפ ךיא ואוו ,ייוודָארב טסיא 169 ןיא ,ןעגנול

 .ןעטאבעד יד ןיא טנילײטַאב ךיז רעמיא טעמכ ןוא ,רושטקעל ַא

 ןיימ רעבָא ;ןענניטימ עשיריא ףיוא ןעריטיגַא ךיוא נעלפ ךיא

 ,ןעננולמַאזרַאפ רענַאקירעמַא יד ןיא ןעוועג זיא סערעטניא רעטסערג

 רעננאל א ןעוועגנ זיא "ןָאשקעס , רעד ןופ ריטרַאװק-טּפיוה יד

 רעט8 רעד ףיוא עדייבעגנ רעטלא ןא ןופ רָאלפ ןעטשרע םעד ףיוא לַא

 -ענ ךיז ןעבָאה טנַאװ ןייא ייב ,יַײילָארב ןופ טייוו טינ ,טירטס

 -עג ןענייז ייז ןופ רֶאֹּפ א ףיוא יוא ,סעצילָאּפ עננַאל ןעניוצ

 -כעבענ ץנַאו א .ןערושַארב ןוא רעכיב ןעגעלענ רעדָא ןענַאטש

 עשיטסילאיצַאס ןופ לָאצ יד .ןעוועג סָאד זיא קעטָאילביב עניד

 ןעוועג טּפיוהרעביא ןאד זיא שילננע ףיוא ןערושַארב ןוא רעכיב

 -ַאר םתס ןעטלַאהטנע ייז ץוח ַא טָאה קעטָאיליביב רעזנוא ,ןיילק

 עכילטע ,סעקרושַארב ןוא רעכיב עשיסרוקיּפַא רעדָא עלאקיד

 נילדנהעצ עכילטע ןוא קרעוו ס'רעסנעּפסס טרעברעה ןופ רעדנעב

 -ַאװ ןופ ןעטכיראב עלעיציפָא ייז ןופ ?ייט ַא ,רעכיב ערעדנַא

 .ןָאטגניש

 ןוא סרושטקעל יד ןערעוו ןעטלאהענ ןענעלפ לַאז םעד ןיא
 גָאטנוז סנעטסיימ ,ןָאשקעס רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-סטפעשעג

 םהיא ןיא ךיז ןענעלפ ,יירפ ןעוועג זיא רע ןעוו ןוא .דנעווָא

 -ייא ןיא סָאד ,ןעסעומש ןוא ןעציז ,רעדילנטימ ןעמוקנעמַאזוצ

 רעבָא סָאד רימ ןעבָאה ןעפורעג .ב ו ? ק רעזנוא ןעוועג ךילטנענ

 ."קעטָאילביב עשיטסילַאיצַאס ,

 ע'תמא לָאצ עסיוועג ַא ןעוועג ןַאד זיא "ןָאשקעס , רעד ןיא
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 רעדָא עטריזינאקירעמא ןעוועג ןענייז ענירעביא יד .רענאקירעמא

 עשיסור יד ןופ .ןערעטלע עשטייד ןופ רעדניק ענעריובעג עניה

 -נייא יד ןעוועג טייצ עשביה ַא יורפ ןיימ ןוא ךיא ןיב ןעטנַארגימיא

 ,רעדילנטימ עניצ

 ססימ א ןעמונרַאפ טָאה ןעירערבייל ןופ עלעטש יד |

 ןוא עכילטע רהָאֹי ַא ןופ ןיליירפ רענַאקירעמַא ןַא ,ןָאסנהאשזד

 ַא ןוא גָאט ןעצנַאג ַא ןעניפעג ךיז ןעטרָאד טנעלפ יז .גיסיירד

 .טלהָאצעג טינ רהיא ןעמ םָאה טלַאהעג ןייק ,דנעוװַא ןעצנַאג

 -עג טושּפ טפָא רהעז טָאה יז ,ןענַאװ ןופ ןעוועג טינ זיא סע

 שנעמ רערעטלע ןַא ,רעטנעּפרַאק-סָאב רענַאקירעמַא ןא ,טרעננוה

 רהיא ןוא ןעמוקניירא טפֶא טנעלפ ,ןעקנַאדעג עלַאקידַאר טימ

 רהיא טעמכ ןעוועג זיא סָאד ,ןארָאטסער א ןיא ןעדַאלנייא

 .רעניד ַא ןעבָאה וצ טייהנענעלעג עניצנייא

 םזילאוטיריּפס ןוא ,יורפ עוויאַאנ ,עטונ א ןעוועג ןיא יז

 ,םזילַאיצַאס טימ טשימעגנעמַאזוצ ןעוועג ּפָאק ןיא רהיא ייב זיא

 ןעבָאה םיבורק עטיוט ערהיא זַא ,ןעלהעצרעד יז טנעלפמ לָאמַא

 ךיז טָאה סע זא רעדָא ;טלעװ רענעי ןופ טדערעג רהיא- וצ

 א רעדָא היח ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא טסייג ַא ןעזיוװַאב רהיא וצ

 רעגיט רענהעש ַא יװ ןעבעגעגרעביא יז טָאה לָאמ ןייא .,?לעניומ

 ױזַא ןָאט ,ןיהַא ןהעג ןעסייהעג רהיא ןוא טדערענ רהיא וצ טָאה

 םולח ןיא טינ טרעהענ ןוא ןהעזעג יז טָאה ץלַא סָאד .ױזַא ןוא

 ,.ןעלהעצרעד יז טנעלפ יוזא --- רהָאוו ן'פיוא רָאנ

 דָאנ ןייק טינ זיא סעקטסילַאוטיריּפס רענַאקירעמא ןעשיווצ

 יד זַא ,ןעסייוו ייז ןופ עליפ .תושעמ עכלעזַא ןערעה וצ עניוו

 סאו ,עכלעזַא רעבָא ןַאראפ ,לעדניווש א זיא עטכישענ עצנַאנ

 ,"טביולנ, רע זַא ,ךיז טכַאמ טרָאס רעטירד ַא .עקַאט ןעביולנ

 ןיא זיירק ןייז ןיא לייוו ,עינַאּפמָאק ןופ ןהעטשוצּפָא טינ ידכ

 בלַאה טביולג טרָאס רעטרעפ א ,םעד ןיא ןעביולג וצ עדָאמ א

 סעקרענַאקירעמַא יד ןופ טנעצָארּפ רעשביה ַא .טינ בלַאה ,ָאי

 ןענַאטשַאב ןַאד זיא סעקטסילאיצַאס ןעפורענ ךיז ןעבָאה סָאװ

 .םינימ ענעדישרַאפ יד ןופ סעקטסילַאוטיריּפס ןופ

 ןעקירעמַא רעזנוא ןיא ןערוניפ עטסניטכיוו יד ןופ ענייא

 ןופ רעטומ יד ,דרַאנָאעל םעסימ ןעװעג ןַאד זיא ,"ןאשקעס
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 ןיוש ןַאד זיא עכלעוו ,לעסאר ןעיליל עסירטקַא רענַאקירעמַא רעד
 -וש ?יװעדָאװ סלַא אקירעמַא ץנַאנ רעביא טמהירַאב ןעוועג
 ןעװעג ןיא דרַאנָאעל סעסימ .טייהנהעש סלַא ןוא ןירעליּפש
 ענהעש ַא טימ ,עקנַאלש א ,עכיוה ַא ,גיצכעז רעביא ןופ יורפ ַא
 -ַאר טימ יורפ ענולק א -- רָאה עסייוו טימ טנױרקַאב ּפָאק
 -רָאמ רעזנוא ןייז יז טגעלפ סנעטסיומ ןעגנונייצרעביא עלַאקיד
 ..ןירעציז

 -נעמאזוצ ךיז ןענעלפ שטנערב םעד ןופ רעדילנטימ יד ץזוח א
 ןעגעלפ סָאװ יד ןופ עליפ .ןעלַאקידַאר ערעדנַא ענעדישרַאפ ןעמוק
 טציא ןעגעלפ ,ןעגנולמַאזרַאפ ירעוַאב עטנַאמרעד-ןעביוא יד ןעכוזַאב
 -"םנערעּפמעט , ,"סרעקעב ןירג , ,"םרעסקעט לעגניס, : רעהַא ןעמוק
 האופר רעלעיצעּפס ןייז טימ רעדעי ,"סקנערק, ענעדישרַאפ ,טייל
 .טלעוו רעד ןופ תורצ עלַא ןערירוקוצסיוא

 זיא ,סיײלּפ טעיַאפַאל ףיוא ,בולק רעזנוא ןופ טייוו םינ
 -תמא רעד) "רעקיס הטורט, גנוטייצ רעד ןופ סיִפָא רעד ןעוועג
 "ייא ןענעלפ ,ָאזלַא .תוסרוקיּפא טנידערּפעג טָאה עכלעוו ,(רעכוז
 ץְפֲא .זנוא וצ ןעמוקניירַא טּפָא םיסרוקיּפַא עניטרָאד יד ןופ עגינ
 -ַאס ןעסייהענ ייז ייב טָאה ךילנהעוועגמוא ןעוועג רָאנ זיא סָאװ
 -ַאקירעמַא ענינייא ןעוועג ןיוש ןַאד רעבָא ןענייז סע .,םזילַאיצ
 -ַאיצַאס רַאפ ןענעכער טנעקענ ךילקריוו טָאה ןעמ עכלעוו ,רענ
 .ןעטסיל

 רענאקירעמא רעד טכוזַאב ץַאלּפ םעד טָאה לָאמ עכילטע
 -ַאב רעטעּפש זיא רעכלעוו ,(= סוטלאס ראגדע רעלעטשטפירש
 -רַאפ םהיא טימ לָאמ רָאֹּפ ַא בָאה ךיא .ןערָאװעג טמחהיר

 רעד ןוא םזילַאיצַאס ןענעוו גידנעסעומש ,גָאטימכָאנ א טבַארב

 -עו טסואווענ רָאנ טָאה רע רעכלעוו ןופ ,רוטארעטיל רעשיסור
 .ן'וועינענרוט ןענ

 ,ןעברָאמשעג גנאל ןיוש זיא סוטלאס ,ןערהָאי קעווא ןענווז סע (*
 ,סםומלאס ראגדע ןעוועג עקַאט סָאד ווא רע יצ ןעפעגיאפ בָאה ךיא ןוא
 ךיז געלפ ךיא .ןע'סוטלאס ראגדע ןעגעוו טדערעג רימ טומ טָאה רע וצ
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 ערעזנוא ןיא ןעמהענ ?ייטנָא ןענעלפ סָאװ ,יד ןופ רענייא

 ױי ןעמָאנ ן'טימ שטייד א ןעוועג זיא ,סרושטקעל עניד'נָאטנוז

 "עג רע טָאה ןעטייוו ןופ .רערַאד ַא ןוא רעניילק א ,טכָאפ ַאנ

 -ליבעג ,רעניהעפ א ןעוועג זיא רע .יִאב א יו ןהעזסיוא טנעק

 וצ סָאװ טאהעג רעמיא טָאה רע .שנעמ רענעזעלַאב ןוא רעטעד

 ַא טימ ןוא טנאסערעטניא טגָאזעגנסױרַא סָאד טָאה ןוא ןעגָאז

 ןעשטייד ַא טימ לעסיב א טדערעג רע טָאה שילגנע ,קלָאט

 .טוג רהעז רעבָא ,טנעצקא

 "יד רעד ןיא רוניפ ענעהעזעננָא ןא ןעוועג ןאד זיא רע

 רע טָאה זייווכעלסיב ןוא ;גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשט

 ינַאנ רעד ןיא ןעלָאר עטסניטכיוו יד ןופ ענייא ןעליּפש ןעמונעג

 ךיז ןענניטימ עשטייד יד ףיוא רע טָאה ןַאד ײטרַאּפ רעצ

 -ענּפָא םייצ עצנַאג ןייז טָאה ןוא ,ןעגילײטַאב וצ טרעהעגפיוא

 ףנוגעוװַאב רעשילגנע רעד ןעבענ

 ַא ,ןעמורוו רעטלָאװ טימ ןענניירבראפ טפֶא געלפ ךיא

 רעזנוא ןיא ןעוועג טנַאקַאב זיא רעכלעוו ,רענאקירעמַא רעננוי

 "ורעג םהיא ןעמ טָאה יוזא .?רָאטיערָא יִאב , רעד סא גנונעוואב

 ןעמוקענ זיא רע ןעוו .יִאב א ןעוועג ךילקריוו ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןעפ

 א ,רעכיוה א --- גיצנאווצ רהָאי א ןעוועג ןיוש רע זיא ,זנוא וצ

 א טימ ,ןהעזסיוא ן'פיוא יקנעי רעטכע ןא ,רעדנַאלב א ,רעקנאלש

 "עט ןעוועגנ זיא רע .טפארק-רענדער רענייפ א טימ ,לעכיימש ןענולק

 ןייז ןוא עמיטש ןייז .רָאטַאטינַא רעשיטסילַאיצָאס םלַא ניט

 ןעטלָאװ ייז יװ ױזַא קורדנייַא ןַא טכַאמענ ןעבָאה ?עכיימש

 רהעמ טַאהענ עקַאט טָאה רע ןוא ,רע יװ רעטלע ?יפ ןעוועג

 .רהָאי גיצנַאװצ ןופ ןַאמ רעגנוי ַא ךילנהעוועג יו דנַאטשרַאפ

 ןיוק בָאה ןוא ,ןערעטנַאלּפוצרעדנאנאפ שינעטער עגיזָאד יד ןעביולק ץלא

 רעזיד רעדיוא ןעכָאװ עגונווא טימ ,ךילדנע .ןעבילקעגוצ טונ ךיז לָאמ

 עיפַארגָאוב א ןענושרע זיא ,קורד םוצ ןערָאװעג ןעבעגעגּפָא זוא ךוב

 ןא טלאהטנע ךוב רעד .יורפ ןייז ןופ ןעבירשעג ,סוטלאס ףךאגדע ןופ

 ףיוא בָאה ךיא ןעוו .רעלעטשטפירש םעד ןופ טערטרָאּפ ןעטנעכווצעגסווא

 טומ ,ןאמ םעד טנעקרעד םהיא ןיא ךיא בָאה ,ןָאטעג קוק א טערטרָאּפ םעד

 .קעטָאולביב רעזנוא ןוא ןעראוועג טנאקאב 1887 ןוא ןיב דוא זטכפײוו
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 .סיִאֹב "עטראמס , ךס ַא ןַאהרַאֿפ ןענייז :אקירעמַא ןיא
 -ילרַאפ סָאװ ןעגנוצנַאלפ עניטייצהירפ ייז ןענייז בור סָאד רעבָא
 עניהעפ ךָאנרעד ןערעוו ייז ןופ עליפ םינ .טפַאז רעייז ךיג ןער
 ןענייז ?כש ןוא ןעטייקניהעפ ס'ןעמורוו .ןעשנעמ עגולק ןוא
 -עג טינ ןיא רע .,טרָאס ןעשרעדניק םעד ןופ טינ ןעוועג רעבָא
 ןזיא ןוא ןעשנעמ ןענַאטשרַאפ טָאה רע ;"טראמס, רָאנ ןעוו
 .גולק ןעוועג ךילקריוו

 -ייד ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג טלָאװ ןַאמ רעננוי ַאזַא ןעוו
 רעד ןיא ךיז רַאפ דלעפ עסיורנ ַא טָאהעג רע טלָאװ ,דנאלשט
 זיא רעבָא אקירעמַא ןיא .ייטראּפ רעשיטארקַאמעד לאיצָאס

 ,גנוגעװַאב עדנעטיידאבמוא ץנַאג ַא ןעווענ ןַאד םזילַאיצַאס רעד

 טינ סעדער ס'ןעמורו טימ ךיז ןעבָאה אפוג רענַאקירעמַא יד

 -אטינַא ןייז ןערהיפ וצ ןעמוקענסיוא םהיא זיא .טריסערעטניא
 ןיק טאהעג טינ טָאה רע .ןעשטייד ןוא ןעדיא ןעשיווצ עיצ

 טָאה ןעלטימ-סנעבעל ענייז וליפַא .ךיז רעטנוא ןעדָאב ןע'תמא
 .ןענרָאזאב טנעקעג םינ גנוגעוַאב רעזנוא

86 

 ,רעכיב ייווצ ענייז ןוא דנעלנָארג םנערָאל

 ןא טנַאזעג ךיא בָאה ,קעטָאילביב רעזנוא ןעגעוו גנידנעדייר

 ןעועג ןאד זיא םזילאיצַאס ןרעביא רעכיב עשילגנע ןופ לָאצ יד

 םורא זיא קרעװ עשיטסילאיצַאס עכילצונ רהעז א ןיילק רהעז

 יד זיא ןעמָאנ רהיא .אפונ קראי וינ ןיא ןענישרע טייצ רענעי

 ,(טפאשלעזעג עויטארעּפָאָאק יד) "הטלעװנָאמָאק וויטיערעּפָאָאק,
 -נָארג סנערָאל ןעוועג ןיא רעסַאפרַאפ םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןוא

 רעד ןופ עיצאזירַאלוּפָאּפ עדנעצנעלנ אא ןעווענ זיא סָאד .,דנעל

 ,עירָאעט רעשיטסיסקרַאמ

 טוג רעבָא טָאה רע .קראמנעד ןופ ןעווענ זיא דנעלנָארג
 א ןעבענענסיורא רע טָאה ךֹוב ןעזיד ךָאנ .שילגנע ןעבירשעג

 ,"עיצולאװער עשיזיוצנארפ יד ןוא ןָאטנַאד, ןעמָאנ ן'טימ קרעוו
 ,עעדיא עשיטסיסקרַאמ יד ךרוד ךיוא טרהיפ רע ןעכלעוו ןיִא
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 -ענ ךיילנ ןעטסילאיצַאס זנוא ייב זיא ךוב רעטשרע רעד

 עויטַארעּפָאָאק יד, קורדסיוא םעד ןוא ,רעלוּפָאּפ רהעז ןערָאװ

 ןעכיורבעג טפָא ןעטסילַאיצַאס רענַאקירעמַא ןעגעלפ "טפַאשלעזעג
 "טפַאשלעזעג עשיטסילאיצַאס, רעטרעו יד ,סעדער ערעייז ןיא

 ;ננוטיידאב ןייק ןעבָאה טנעקענ טינ אקירעמא ןיא ןַאד ןעבָאה

 ןענַאטשראפ טינ טָאה רענאקירעמַא רעכילטינשכרוד רעד םירָאװ

 עוויטַארעּפָאָאק  רעבָא רעטרעו יד .,םעד טימ טניימ ןעמ סאוו

 -ךָאפ ךיז טָאה רע .ןענַאטשרַאפ ךיילג רעדעי טָאה ?טפַאשלעזעג
 ַא ,םיפתוש ןענייז עלַא ואו טפַאשלעזעג עצנַאג ַא טלעטשעג
 ןיא ואוו ןוא ,ןעננידרַאפ טינ ךיז ףראד רענייק ואוו טפאשלעזענ
 .ןערירוקנָאק טינ ןערעדנַא ן'טימ רענייא ןעק עירטסודניא רעד

 ,ךילנעזרעּפ ןעראוועג טנַאקַאב ן'דנעלנָארג טימ ןיב ךיא

 טימ ,רעקיד ןייק טינ ןוא ןעסקאוועגךיוה טינ ןעוועג זיא רע

 -ענ םהיא ןיא שנעמ-ךוב רעד ,לעדרעב רעכילדנַאלב רעצרוק א

 לעסיבא םנה ,טוג טדערעג רע טָאה שילננע .םינּפ ןפיוא ןענעל

 -סיימ ןוא ליטש ןעדייר טגעלפ רע .טנעצקַא ןעשידנעלסיוא ןַא טימ
 ןעווענ רע זיא ןעבעל ןעשיטקארּפ םעד טימ .,רעכיב ןעגעוו סנעט
 ,טנאקאב נינייוו

 ןעמָאנ ן'טימ (דיא א) שזדָאשזד רעשינאקירעמַא-שטייד ַא

 ןעדאלעננייא םהיא טָאה ,וינעווע רעטייווצ דעד ןופ ,רעלקעטס

 םעד טרהיפענ טָאה סיּפָא םעד) סיִפֶא ןייז ןיא ןעטייברא וצ

 סלא רענטראּפ ןייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעדורב א ס'שזדָאשזד

 (ץנעדורּפסירש) ַאָאֹל טרידוטש ןַאד טָאה דנעלנָארנ .(רעיִאל
 עלעטש ַא םהיא ןעבינ סרעלקעטס יד זַא ןעסייהעג טָאה סע ןוא

 ,טסירוי סלַא

 ןעזיד ןיא טכוזאב ן'דנעלנָארג בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא

 טָאה רע .סרעלקעטס יד טביולעג ריס רַאפ רע טָאה ,סיפָא

 ייז זַא ןוא ךילדניירפ רהעז םהיא וצ ןענייז ייז זא ,טנָאזעג
 רע ןעוו ןוא ?יו רע סָאװ ןעביירש ןוא ןעזעל םהיא ןעזָאל
 ,טינ ךילטנעגייא םהיא ייז ןעבינ טייברא ןייק זא ;ליוװ

 -נעמ עלַארעביל ןענייז סרעיאל יד זַא ,טניימענ טָאה רע

 -נעמ ַא ןעבענ וצ םהיא םוא ךאפנייא סָאד ןעוט ייז זַא ןוא ןעש

 רעבָא .רעכיב עשיטסילאיצָאס ענייז ןעביירש וצ . טייקכיל
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 -ייווצ ַא ףיוא טַאדידנַאק ַא ןעוועג ןַאד ןיא רעלקעטס שזדָאשזד
 יד וצ ןעכָאװ עכילטע ןיולב ןעװעג ןיא סע ןוא ,ןימרעט ןעט
 םתס טינ ןא ,ןייז דשוח ןעמונעג ךיא בָאה אזלַא .ןעלהַאװ
 טָאה דנעלנָארג ןעוו ,ן'דנעלנָארג רע טלאה ןעגעוו טייקסטוג ןופ
 .טכאלעגסיוא ךיז רע טָאה ,טרעהרעד רימ ןופ סָאד

 ןָאט סעּפע םהיא ראפ לָאז ךיא ןעלעוו טלָאװ רע זא --
 טָאה -- ,םעד ןענעװ ןעטעבעג רימ ךָאד רע טלָאװ ,שיטילָאּפ
 .טרעפטנעעג רע

 פָאמ ןייא ,תועט ןייז טקעדטנע דלאב רעבָא טָאה רע
 עקאט שזדָאשוד רעד םהיא ֹוצ ךיז טָאה ,ןענרָאמ-הירפ א ןיא
 ןעטלַאה ןוא ןעביירש לָאז רע זא גנַאלרַאפ ַא טימ טעדנעוועג
 .םהיא ראפ סעדער

 זיא "הטלעװנַאמָאק וויטיערעּפָאָאק , ןופ רעסַאפרַאֿפ רעד
 -עג ןיא רע ןעו ,רעטפעלּפענ א יו ןעבילבעג טוניס א ףיוא
 ןעק סָאד !ןיינ ,ןיינ ,הֶאו :טגָאועג רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוק
 "! ןָאט טינ ךיא

 יא ןוא ןעריּפאּפ ענייז ןעמונעגנעמאזוצ ךיילנ טָאה רע
 .קעווא

0 

 .ןעשטייד יד ןוא גנונעוואב עשיטסילאיצאס יד

 -עג בולק רעשיטסילַאיצַאס רעד טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ
 רע'תמא רעד ? ייטראּפ רעטײברַא רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ טאה
 יד .,טאהעג תוכייש גינייו רהעז טָאה רע ןַא ,זיא םטרָאװטנַא

 יד .עכַאװש א רהעז ןעוועג ןיא ייווצ יד ןעשיווצ גנודניברַאפ

 ; טנעה עשטייד ןיא ןעוועג זיא יײטרַאּפ רעד ןופ טייקגיטעט עצנַאג

 -טע ךָאנ ןוא ןע'טכָאפ ןופ עמהאנסיוא רעד טימ ,ןעשטייד יד ןוא

 ניגייו ץנאג גנוגעוואב רענאקירעמא רעד טימ ךיז ןעבָאה ,עכיל
 ,רעדיוו ,ןעטסילאיצַאס רענַאקירעמַא ןופ לָאצ יד ..טריסערעטניא
 טעמב זיא ײטרַאּפ רעד ןיא יוװ יוזַא ןוא ,ןיילק רהעז ןעוועג זיא

 גינייו טאהעג רהיא וצ ייז ןעבָאה ,שטייד ףיוא ןעננַאגעג ץלא
 ,תוכייש
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 גיסעמסינטלעהראפ ןעוועגנ ןַאד ןענייז ןעטסילַאיצַאס עשידיא

 זיא גנוגעװַאב דעשיטסילַאיצַאס רעד ןֹופ רעטקארַאכ רעד ,גינייוו

 .רעשטייד ַא ןעוועג ןַאד

 יַאס ןייק זיא ,ןערָאװעג טכאמעגוצ זיא "רעדיל, רעד ןעוו

 ,ןעװעג טינ רָאג אקירעמַא ןיא שילגנע ףיוא ןַאנרֶא רעשיטסילַאיצ

 זיא שטייד ףיוא דנערהעוו .טינ ךיוא טאלב-ןעבָאװ ןייק וליפא

 סָאד ןוא .עכילטנעכעוו א יא ,גנוטייצ עכילגעט א יא ןעוועג |

 םדעטש ערעדנַא רַאּפ א ןיא ,ןייֿלַא קראי ינ ןיא רָאנ ןיא

 .ןעטפירש-ןעכָאװ עשיטסילַאַיצָאס עשטייד ןעוװעג ךיוא ןענייז

 רעד ךָאנ זיא ?ננוטייצ רעטײברַא עכילגעט רע'ָאנַאקיש יד ןוא

 סָאד ;?שיאייטרַאּפנוא , ןעוועג סנעטסיימ 1887 ןופ עידענארט

 ,ןעטארקָאמעד-לאיצַאס יא טנילייטאב ךיז ןעבָאה ןעטרָאד ,טסייה

 .ןעטסיכרַאנַא יא
: 

 טריטקאדער ןַאד טָאה ןיקרעמ .,רד רעטנַאמרעד-ןעביוא רעד

 -ניא ןיא ואוו ץעגרע גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס עכילטנעבעוו א

 -סיזקע טָאה טפירש-ןעכאוו עשיטסילאיצַאס עטייווצ א .אנאיד

 .םיאול .טס ןיא עטירד ַא ןוא ,דנאלוויפק ןיא טריט

 ןעסייהעג טָאה טָאלב-ןעבָאװ עשיטסילאיצָאס רעקרָאי וינ יד

 -ייטראּפ רעלעיציפָא רעד ןעוועג זיא סָאד ."טסילאיצַאס רעד;

 -ראפ גנע ןעוועגנ זיא יז םנה ,"גנוטייצ-סקלָאּפ , יד םירָאװ ,ןַאנרַָא

 "ענג טָאה ,ײטרַאּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד טימ ןעדנוב

 גנישילבָאּפ רעלעיצעּפס א וצ רָאנ ,ײטרַאּפ רעד וצ טינ טרעה

 ,רעדילנטימ ײטרַאּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,ןָאשיײאיסָאסַא

 יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךילריטַאנ ןעבָאה ןעסָאנעג עשטייד יד

 -רַאפ טינ םזילַאיצַאס םעד אקירעמא ןיא ןעלעוו ןיילַא ןעשטייר

 "ראפ עעדיא יד זומ ןעמ זא ןענַאטשרַאפ ןעבָאה ייז ; ןעכילקריוו

 ,רענַאקירעמַא ןעשיווצ ןעריזינַאגרֶא ײטרַאּפ יד ןוא ןעטיײרּפש

 ,ראפרעד טרעפּפָאעג ךיז ןוא טיײברַאעג םעד ףיוא ןעבָאה ייז ןוא

 ץלא סָאד זא ,ןעגאז וצ ןעבירטרעביא ןייז טינ רעבָאיטעװ סע

 ןעבָאה ן'תמא ןיא .ןעגעוו אצוי ןופ יו יוזא ןָאטעג ייז ןעבָאה

 ןוא ,לעכיימש ַא טימ ןעסַאמ רענאקירעמַא יד ףיוא טקוקעג ייז

 עשטייד רעייז יוװ יוזא טייקניטעט רעייז טרהיפעגנא ןעבָאה ייז

 .ףנוגעװַאב עצנַאג יד ןעוועג טלָאװ גנונעווַאב



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב - 4

 -נעצנעלג ַא ןעװעג זיא רע סָאװ םעד ?ָארט ,שטיוועש
 -עג רענַאקירעמַא יד טימ טגעלפ ,שילננע ףיוא רענדער רעד
 טוג ךיוא טָאה סַאנָאי רעדנַאסקעלַא .ןערהעקראפ נינייוו ןעסָאנ
 -ארב ענעטנאילירב ַא ןעבירשעגנָא טָאה רע ןוא שילגנע טנעקעג
 ;(?רעמרָאפער רעד ןוא טסילַאיצַאס רעד,) שילגנע ףיוא ערוש
 ןייק גנונעוושב רעשיטסילַאיצַאס רעשילגנע רעד טימ רע טָאה ךָאד
 ,טאהענ טינ תוכייש

 עשטייד יד ןעשיווצ טייקכילנעזרעּפ עדנעטיידַאב עניצנייא יד
 -ַאקירעמא יד ןעשיווצ גיטעט ןעוועג זיא עכלעוו ,ןעטסילַאיצַאס
 ,טבָאפ ָאנוי רעטנַאמרעד-ןעביוא רעד ןעוועג ןיא ,רענ

 ,טָאמ רעסיורג א ןיא ,ןעוועג טּפיױהרעביא ןַאד זיא קרָאי וינ
 -עג ךָאנ זיא דנַאלשטייד ןופ עיצַארגימיא יד ,טרָאטש עשטייד ַא
 ןעוועג זיא דייס-טסיא רעד ןופ פייט רעשביה א ןוא ,סיורג ןעוו
 -ויצ עכילנעט עשטייד .ןעשטייד ןופ טניואוַאב םכידעג
 טגעלפ טרָאװ רעייז טימ ןוא רעזעל ךס ַא טאהעג ןעבָאה ןעגנוט
 ,"גנוטייצ סטַאַאטש , יד ,ייז ןופ עטסערג יד .ןענעכער ךיז ןעמ
 עסיורג יד יװ טכַאמ ןוא גנוטיידַאב רעגינייוו טינ םַאהעג טָאה
 ןעשטייד עטעדליבעג ןוא ןעשטייד עכייר .ןעגנוטייצ עשילגנע
 ,קראי וינ ןופ ןעבעל םעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןעבָאה
 .ןעטייקגיטעט עש'להק ןיא ןוא ןעטפעשעג טאווירּפ ןיא

 טקאּפעג ןייז ןעגעלפ ןעגנולמאזראפ-ןעסאמ עשיטסילאיצאס
 -ייוואב ןעמונעג ייז ףיוא ךיז ןעבָאה זייווכעלסיב ,ןעשטייד טימ
 -יראיַאמ עסיורג ,עסיורנ יד רעבָא .ןעדיא ןעלָאצ עשביה ןעז
 .עשטייד א ןעװעג טייצ עגנַאל ַא זא טעט

 ןעסיורג א ןופ ?סרושטיפ, עטסכילנהעווענ יד ןופ ענייא
 -לָאצ א ןופ גנאזעג יד ןעוועג ןיא בוט-םוי ןעשיטסילאיצָאס
 ןעגעלפ ענהיב רעד היוא .טפאשלעזעג-רעדיל רעשטייד רעכייר
 ענידרעטלוש-טיירב ,עכיוה גיצעביז רעדא גיצכעז ןעטערטסיורא
 ןענעלפ ייז ןוא ,"רעסעב ,, רעדָא ןענַאטירַאב ,ןערָאנעט ,ןעשטייד
 ,גנאזעג עשטייד טימ ןָאינוי-רעּפוק ןערענודראפ

 רענאקירעמַא םעד ןיא םוראוו רעזעל םעד טרעלקרע סָאד
 -טילַאיצַאס ,זנוא ייב ןערָאװעג טלעקיווטנע זיא רעכלעוו ,שידיא
 רעשטייד רעד ןופ סולפנייא רעד םויח דע ךָאנ ךיז טלחיפ ,ןעט
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 ןענייז עכלעוו ןעקורדסיוא עכלעזא ןיא ךילכעזטּפיױה ,ךַארּפש

 -סגנולמאזראפ ןוא ,,ןעבעל-ײטרַאּפ ןעשיטסילאיצַאס םוצ ךייש

 יַאט , רעדָא ,ליּפשייב םוצ ,?עטָאנעג , טרָאװ רעד .?לכב ןעבעל

 טָאה גניטימ רעד, יװ קורדסיוא אזא רעדָא ,"גנונדרָא-סעג

 ערעדנַא לֶָאצ עשביה א ןוא עזיד .װ ;ן .א ,"ןעדנופעגנטַאטש

 "ייטרַאּפ עשטייד ערעזנוא ייב ןעמונעגרעביא רימ ןעבָאה ןעזארפ

 .ןערהָאי ענעי ןופ םירבח



 5פעטיּפַאק רעטפלע

 ןוא ןעטפאשטנאקאב רענאקירעמַא ערעדנא
 .ןעננורהאפרע

41 

 ןיא ןעטנעדוטס -- .רערהעל רענַאקירעמא ץגנוי ןופ בולק א
 .אקירעמא ןיא ןעטנעדוטפ ןוא דנַאלסור

 םעד טכוזַאב טפָא בָאה ךיא סָאװ ,טייצ רעבלעז רעד וצ
 ןעטייווצ ַא ןיא דילגטימ א ןעוועג ךיא ןיב ,בולק ןעשיטסילַאיצָאס
 רעשיטילָאּפ רעלעיצעּפס ןייק טימ טָאה סָאװ ַאזַא -- בולק
 ןופ טעטירָאיַאמ יד .טַאהעג םינ גנודניברַאפ ןייק ייטראּפ
 -לוקס רענַאקירעמַא עגנוי ןופ ןענַאטשַאב זיא רעדילגטימ ענייז
 עניימ ןופ םענייא ךרוד ןעמוקעגניירַא ןיהַא ןיב ךיא .םרעשטיט
 טסירק א ,לוקס גנינויא טירטס יטסירק רעד ןיא רערהעל-טימ
 ןערָאװעג טעדניירפַאב ןיב ךיא ןעכלעוו טימ ,סלרַאק ןעמָאנ ן'טימ
 טימ ,םינּפ ןענידכעלייק םענהעש א טימ ןַאמ רעגנוי ַא --
 רענייא ןעוועג ןענייז ןערעמיצ-סַאלק ערעזנוא .,ןעקַאב עטיור
 -לוקס יד ראפ ןעסעומש טּפָא רימ ןענעלפ ,ןערעדנַא םעד ןעבעל
 םהיא ךיא בָאה לָאמ עכילטע ןוא ;םעדכָאנ ןוא ןעדנוטש
 עכלעוו ,טירטס רעט106 טסיא ףיוא זיוה ס'רעטָאפ ןייז ןיא טכוזַאב
 ןופ ןענַאטשַאב זיא ןוא דנעגעג רעכילטסירק ַא ןעוועג ןַאד זיא
 'םלרַאק .רעזייה ענרעצליה עניילק ןֹופ ןעלייצ ערעטיש ייווצ
 ןיילא רע רעבָא ,ןעטנארגימיא עשטייד ןעוועג ןענייז ןערעטלע
 .קרָאי וינ ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא

 "עטכעז-ןוא עשירייא ,םירבח ענייז ןעמוק ןענעלפ םהיא וצ
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 2317 ןעגנורהַאפרע ןוא ןעטפַאשטנַאקעב רענַאקורעמַא ערעדנַא

 שזרעלאק יטיס טרידוטשעגסיוא טָאה רע עכלעוו טימ ,רענַאקירעמַא

 | .ןעמַאזוצ

 ךיז טגעלפ עכלעוו ,טפַאשלעזעג ַא טַאהעג ןעבָאה ייז

 ףיוא ,"לָאה סערגנָאק , ןופ ןעלַאז יד ןופ םענייא ןיא ןעלמַאזרַאפ

 ,סלרַאק ןוא ;טירטס רעט18 רעד ןעבעל ,וינעווע רעטירד רעד

 ךיז טדערעגוצ ךימ ןעבָאה ,םירבח ענייז ןופ רָאּפ ַא ךיוא יװ

 ןוא ןערָאװעג ןעלעפעג רימ ןענייז טייל עגנוי יד .ןעסילשוצנָא

 רעדייא ןעוועג זיא סָאד .ייז ייב רעבמעמ ַא ןערָאװעג ןיב ךיא

 רעטייברא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ דילגטימ א ןערָאװעג ןיב ךיא

 .רהֶאי ייווצ יו רהעמ ןעבילברַאט ןעטרָאד ןיב ךיא ןוא ,ייטראּפ

 ,רערילגטימ גיסיירד רהעפעגנוא ןופ ןענַאטשַאב זיא בולק רעד

 ישיס קרָאי וינ םעד טגידנעעג ןעבָאה ,רימ רעסיוא ,עלַא ןוא

 ןענייז ,(ייוצ ערעדנא ןוא ךיא) יירד רעסיוא ,עלא .שזדעלאק

 ןענייז ,ףניפ רעדָא רעיפ רעסיוא ,עלַא ןוא .ןעטסירק ןעוועג

 | .סרעשטיט לוקס ןעוועג

 טסייה סָאד ,"יטעייסַאס ירערעטיל , ַא ןעוועג זיא בולק רעד

 טרהיפעג ךיז טָאה רע ןוא .טפַאשלעזעגדןעטַאבעד א ,ךילטנענייא

 ןעלעגער םעד ףיוא .,ךיז ןערהיפ ןעטפַאשלעזעג עכלעזַא עלַא יו

 טגעלפ ,טכַאנ-וצ-תבש ןעדעי ןעדניפטַאטש טגעלפ רעכלעוו ,גניטימ

 רעד .גניטימ ןעטסקענ םעד רַאפ ַאמעט ַא ןעביילקסיוא ןעמ

 ןעלָאז סע סרעבמעמ ייווצ עכלעוו ןעמיטשַאב טגעלפ רעדנעציזרָאפ

 ןעװעג ןיא קעווצ רעד .ןענעגַאד ייווצ עכלעוו ןוא ריּפַאד ןעדייר

 רענדער סלַא ןעריציטקַארּפ וצ סנַאשט ַא סרעבמעמ יד ןעבעג וצ

 .ןעטנַאטַאבעד ןוא

 ןופ ןעגנוזעלרָאפ ןעמוקרָאפ ןענעלפ ,ןעטַאבעד ץוח א רעבָא

 ןעבָאה רעדילגטימ יד סָאװ ,ןעטכידעג רעדָא ןעציקס ,סייסע

 ךַאז יד ןעמ טנעלפ גנוזעלרָאפ רעדעי ךָאנ ןוא ,ןעבירשעגפיוא

 ,טגידנעעג ךיז טָאה גניטימ רעלעיציפָא רעד ןעוו .,ןעריקיטירק

 ,ןעציוו ןעגָאז ,ןעגניז --- ןעמאזוצ ןעננערברַאפ םתס ןעמ טגעלפ

 .ןעכַאמ גיטסול ךיז ,ןעטָאדקענַא ךיז ןעלייצרעד

 .רענרער עדנעצנעלג ןעוועג ןענייז סרעבמעמ יד ןופ רָאּפ ַא

 יד טימ ךיילנוצ טגניליײטַאב ךיז ךיא בָאה ןעטַאבעד יד ןיא
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 : עמַאנסיוא ןַא ןעכַאמ ןעמ טגעלפ ןעגעווטניימ ןופ רָאנ ; ערעדנַא

 ךיא דצ ןעכלעוו ףיוא ןעמיטשַאב רימ לָאז ןַאמרעשט רעד טָאטשנַא
 יצ ןעביילקוצסיוא ךיז ןעביולרע רימ ןעמ טנעלפ ,ןעדייר זומ

 .ןעגעגַאד רעדָא ריפַאד ןעטלַאה ערער ןיימ ?יוװ ךיא
 ןעגָאלשענרָאפ רעדילנטימס יד ןופ רענייא טָאה ?ָאמנייא

 ַא ןיא םעטסיס עשיטסילַאטיּפַאק יד יצ עגַארפ יד אמעט סלַא

 :טעטיױלעג סָאד טָאה ?לעיציפָא) טינ יצ םעטסיס עגיטכיר

 ןָאיצקודָארּפ ןופ םעטפיס עשיטסילַאטיּפַאק יד זַא ,ןעסָאלשַאב ,

 ןעמונעגנָא זיא אמעט יד .("עטכערעג א זיא גנולייטראפ ןוא

 -ַאגענ , םעד ףיוא טמיטשַשב ךימ טָאה ןאמרעשט רעד ןוא ןערָאװעג

 ,םזילַאטיּפאק ןענעג --- רצ "וויט

 לָאז ןַאהַאק זַא, .טריטסעטָארּפ טָאה סלרַאק דניירפ ןיימ

 רע טָאה --- ןייז םינ רעדנואוו ןייק טעוװ ,עטַאבעד יד ןעניוועג

 לָאז .ןינע םעד ףיױוא טסילַאיצעּפס ַא זיא רע -- ,טגָאזעג

 ."ַאמעט ַאזא טימ ןָאט ןעק רע סָאװ ןעזייוו זנוא ןופ רענייא
 ןעבעג ם היא לָאז רע ןַאמרעשט םעד ןעטעבעג טָאה רע

 ."ןויטַאגענ, םעד

 ערעדנַא יד ןֹוא םהיא טָאה ענַארּפ עשיטסילַאיצַאס יד
 םהיא .יינש רענירהָאי-שא-ראפ רעד יו טריסערעטניא רעדילגטימ

 סיוא רָאנ ;ןעגעגַאד יצ ,ריפַאד טדער רע יצ טרַאעג טינ טָאה

 ןעבָאה יו שרעדנַא טינ טלָאװעג רע טָאה ,רימ וצ טפַאשדניירפ

 ,גנונדרֶא רעניטציא רעד ןעגעג טרָאװ סָאד

 ךיא רעבָא ;ץַאלּפ ןיימ ןעטָארטעוּפָא םהיא בָאה ךיא
 עשיטסילַאיצַאס רֶאֹּפ ַא) לאירעטַאמ טימ טגרָאזַאב םהיא בָאה
 ןופ ,ןעננורעלקרע ענענייא עניימ ןוא שילננע ףיוא ןערושַארב

 זא ,ןעװעג זיא ףוס רעד .(ןעציטָאנ טכאמעג טָאה רע עכלעוו

 ךיז טָאה רעננגעג ןייז םירָאו .ןענואווענ עטַאבעד יד טָאה רע

 טסואוועג טינ טָאה רע ןוא ,טכירעג טינ ןעטנעמוגרַא עכלעזַא ףיוא

 רעניהעפ ַא ןעוועג עקַאט סלרַאק זיא ,בנא ,ןעטיירנוצוצ ךיז יו

 .בולק ןיא רענדער עטסעב יד ןופ רענייא ןוא ןַאמרעגנוי

 יד זַא ,"טנע'קסּפ'ענ; לעיציפָא ,ָאזלַא ,טָאה בולק רעד
 ויא סָאד .טכערנוא ףיוא טיובעג זיא םעטסיס עשיטסילַאטיּפַאק =

 טָאה ןעמ סָאװ סָאד יװ טקנוּפ ,טשרמולכ רָאנ ןעוועג רעבָא
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 עכילטפַאשלעזעג .עטַאבעד רערעדנַא רעדעי ךָאנ "ןעמונעגנָא

 ןעטלָאװ דנַאלסור ןיא .טרעמיקעג טינ סיִאב יד ןעבָאה ןענַארפ

 םינינע ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןעוועג טיילעגנוי עכלעזַא

 טיײרַאב ןעוועג רַאגָאז ןעטלָאװ ייז ןופ עגינייא ,טרָאס ןעזיד ןופ

 יד .םעד ראפ הילת רעד ףיוא רעדָא ריביס ןיא ןהעג וצ |

 -עטניא יד ןוא ערעדנַא ץנַאג ןעוועג ןעטרָאד ןענייז ןערנעטשמוא

 ,ךילריטַאנ ,סָאד בָאה ךיא .ערעדנַא ץנַאג טייל עגנוי עטנעגיל

 ןענעלעג רעמיא רימ דישרעטנוא רעד זיא ךָאד ןוא ,טסואוועג

 ןעגַארפ עזעירעס וצ סיִאב יד ןופ טייקגיטלינכיילג יד ןוא ,ןעניז ןיא

 | ,שיטַאּפמיסנוא ןעמוקעגסיוא רימ זיא

 יד ןעשיווצ הנימ אקפנ יד טרעלקרע לָאמַא ייז בָאה ךיא

 ןופ טייז עשיטַאמַארד יד ננוהיצַאב רעזיד ןיא רעדנעל ייווצ

 סע .טריסערעטניארַאפ ךיילנ ייז טָאה ףמַאק ןעשיסור םעד

 .ןעטסיליהינ עשיסור יד ןעגעוו ןענגַארּפ ןעהילפ ןעמונעג ןעבָאה

 ןעפיט ַאזַא טימ טרעהענוצ ןעבָאה ייז ןוא טלהעצרעד בָאה ךיא

 יד וצ עיטאפמיס ןוא גנורעדנואוואב אזא טימ ןוא סערעטניא

 ןעצנַאג ַא ןעסעזענּפָא יזַא ןענייז רימ זַא ,ןערענָאיצולָאװער

 .ןעטלַאהעגנּפָא טינ גניטימ ןייק ןוא ,טנעווַא

 ,רעבמעווָאנ ביֹוהנֶא רעדָא ,רעבָאטקָא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 רַאפ גנַאל טינ ןייז טזומענ סָאד טָאה סלאפנעדעי ,7

 ןיא טָאה ןעמ ןעו ,רעבמעווַָאנ ןעטפלע םעד ,גָאטיירפ םעד

 ןעגרָאמ ףיוא םירָאװ .ןעטסיכרַאנַא רעיפ יד ןעגנַאהעג ָאנַאקיש

 זיא ,רעבמעווָאנ ןעט12 םעד ,טכַאניוצ-תבש ,עידעגַארט רעד ךָאנ

 ץנַאג א טאהעג ןעטרָאד ךיא בָאה ,בולק םעד ןופ גניטימ א ןעוועג

 ַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,קנעדעג ךיא ןוא ,ננורהַאפרע טרָאס רעדנַא

 ,טכַאנ-וצ-תבש םענעי ךָאנ טייצ עצרוק

 ןעטרָאד קעווצ םעד טימ ןעגנַאנעג גניטימ םעד ףיוא ןיב ךיא

 ,טקנוּפדנַאטש רעזנוא טיול גנוטבירניה עכַאפרעיפ יד ןערעלקרע וצ

 ךיא .המקנ-ךעסַאלק עניטולב ַא זיא סָאד זַא ןעזייװַאב ןצ ---

 .ענעגנַאהעג יד וצ עיטַאּפמיס ןעפורוצסיודַא טפָאהעג בָאה

 ייווצ יו ךיא רעה ,טנעפעענ ךיז טָאה גניטימ רעד רעדייא ֹו

 רע'אנאקיש יד רעביא גיטסול ךיז ןעכַאמ סרעבמעמ יד ןומ

 'רעגניפ ן'טימ ןעזיועג טָאה ייז ןופ רענייא .,ןעטסיכרַאנַא
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 טָאה רע ןוא ;ןעגיױצרַאפ םרעוו קירטש יד יװ זלַאה ן'פיוא

 ןעקעטש ןוא ךיז ןעגרעוו ייז יו תונברק ריפ יד טמירקענרעביא
 | ,רעגניצ יד סױרַא

 רעד .ןעניוא יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ ךימ ןיא סע
 ןעוואורּפ וצ ןַאלּפ ןייפ ,ףירט ןערָאװעג רימ זיא בולק רעצנַאג

 טציא רימ טָאה ענעגנאהעג יד וצ עיטַאּפמיס ןעפורסיורַא ָאד
 ,לֵאְו ןופ סױרַא םייהרעליטש ןיב ךיא .שימָאק ןעהעזעגסיוא

 .ןיהַא ןעמוק וצ טרעהעגפיוא בָאה ןוא

 רהעמ הענ ךיא םורָאװ טנערפעגנ רימ ייב טָאה סלרַאק ןעוו

 רעבָא ,ץורית ַא סעּפע ,טגָאזעג ךיא בָאה ,ןעגניטימ יד ףיוא טינ

 ןוא רע טָאה ןַאד .,תמא ן'טימ ןעמוקענסױורַא ךיא ןיב ךילדנע

 רימ ןוא רימ ראפ טגידלושטנע ךיז רעדילנטימ יד ןופ ערעדנַא

 ,ןעבעגעגכָאנ בָאה ךיא זַא ,ןעמוק וצ רעדיוו ןעטעבענ גיצרַאה יױזַא

 -כיו םעד ןַאד ןעבָאה רוטַארעטיל רענאקירעמַא רעד ןיא

 ,סמיישזד ירנעה ןוא סללעוַאה םאיליוו ןעמונראפ ץיַאלּפ ןעטסגיט
 ןעוועג ַאקירעמַא ןיא זיא ןַאד ןוא ,ןעטסילאער ןעוועג ןענייז עדייב

 זיא אּפָארייא ןופ ןעוו .ןעמירַאב וצ ךיז ייז טימ עדָאמ ַא
 רענַאקירעמַא ןוא ,טייקכילנעזרעּפ עניטכיו ַא סעּפע ןעמוקענ

 ייז ןעגעלפ ,ןעויורעטניא ןעמוקענ םהיא ןענייז סרעטרָאּפער

 טנַאקַאב זיא רע ביוא ןענערפ טפַאנ םעד ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ

 ןיא זיא ךָאד ,"סמיישזד ןוא סללעוַאה ,רעביירש ערעזנוא  טימ
 טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעגנוי ןייא ןייק ןעועג טינ בולק םענעי

 יד טימ .רעלעטשטפירש ייוצ עזיד ןופ קרעוו יד ןזעעלעג

 סללעוַאה ,טנאקאב טוג ןעוועג ייז ןענייז רעקיסַאלק עשילגנע
 ,"טרָאװ עיינ סָאד , טלעטשעגנרָאפ ןַאד ןעבָאה רעבָא סמיישזד ןוא

 .טסואוועג טינ ייז ןעבָאה םעד ןופ ןוא

 ןעוועג ןיוש קרעוו סע'סמיישזד ןוא סע'סללעואה טימ ןיב ךיא
 טימ ןעדייר טפורּפענ ייז ןענעוו בָאה ךיא ןעוו ןוא ; טנַאקַאב טונ
 טסואוועג טינ וליפַא ייז ןעבָאה ,בולק ןיימ ןופ רעדילנטימ יד

 .ןעמענ ערעייז

 א זא .ךילגעמנוא ןעװעג ךַאז ַאזַא טלָאװ דנַאלסור ןיא



 201 ןעגנורהַאפרע ןוא ןעטּפַאשטנַאקעב רענַאקירעמַא ערעדנַא

 טינ לָאז ,טעטיסרעװינוא טגידנעעג טָאה רעכלעוו ,ןאמרעגנוי

 ןעטסגיטכיו ןוא ןעטסעב םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןליפַא ןעסיוו

 טנעקעג טינ ךיז דנַאלסור ןיא ןעמ טָאה סָאד --- טסירטעלעב

 ,ןעלעטשרָאפ

 עטעדליבעג עניה יד ןעשיווצ דישרעטנוא רעסיורגנ יא רעדיוו

 !דנַאלסור ןופ טייל עגנוי עטערליבעג יד ןוא טייל עגנוי

 .ןעדנוברַאפ גנע ןעווענ ןענייז ןעדישרעטנוא ייווצ יד רעבָא

 ןעבָאה ןעטנעדוטס עשיסור ןעכלעוו טימ ,סערעטניא רעפיט רעד

 רעייז ןופ לייט ַא ןעוועג ןזיא ,רוטַארעטיל וצ ןעטלאהראפ ךיז

 עשיסור יד םירָאו ;ןענַארפ עכילטפַאשלעזעג ןיא סערעטניא

 .ףמַאק-סטייהיירפ ס'דנַאלסור ןופ ?ייט ַא ןעוועג זיא רוטַארעטיל

 ; טזָאלעג טינ רוזנעצ עשיסור יד טָאה ןעבעל םעד ןעריקיטירק

 ןיא רעבָא ."תושעמ , עשיטסירטעלעב יד טריקיטירק ןעמ טָאה

 ןעבענעג ןעמ טָאה ,קיטירק רעשירארעטיל ןופ עמרָאפ רעד

 ,דנַאלסור ןופ ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג ן'תמא םעד ףיוא ןעקיטירק

 ןיא סָאד .ןעבעל רעקיטש ןעוװעג ןענייז "תושעמ , יד םירָאװ

 ןיא םערעטניא רעד סָאװראפ ןעכאזרוא יד ןופ ענייא ןעווענ

 רעטקַארַאכ ןערעטסנרע ןַא ןעמוקַאב דנַאלסור ןיא טָאה רוטַארעטיל

 .רעדנעל ערעדנַא ןיא יו

 "יירפ ןייק ןעמוקענרָאפ טינ ןַאד זיא רעבָא ַאקירעמַא ןיא

 עשיטילָאּפ .ןעוועג טינ ךיוא זיא רוזנעצ ןייק ןוא ףמאק-סטייה

 ןעפָא ַאקירעמַא ןיא ןענייז ןענַארפ עכילטפַאשלעזעג ןוא

 ףיוא ,ןוא רעכיב ,ןעלַאנרושז ,ןעננוטייצ ןיא ןערָאװעג ןעכָארּפשַאב

 ךיז טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,טייקטסנרע יד ,עמרָאפטַאלּפ רעד

 אקירעמַא ןיא טָאה ,רוטַארעטיל וצ ןעטלַאהרַאפ דנַאלסור ןיא
 ,טריטסיזקע טינ רעבירעד

 ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז סָאװ ,ןעטַאבעד יד ןענעוו גידנעדייר

 ךיז ןעבָאה רעדילגטימ יד זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה ,בולק םעד

 טסייה סָאד .טריסערעטניא טינ ןעגַארּפ עכילטפַאשלעזעג טימ
 רענאקירעמַא טימ טריסערעטניא טינ ךיז ןעבָאה ייז זא ,טינ רעבָא

 ןופ רעגנייהנא רעסייה א ןעוועג ןיא יִאֹב רעדעי .קיטילָאּפ

 -ער יד -- ןעייטראּפ עשיטילָאּפ עסיורג ייווצ יד ןופ רענייא
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 ןעוועג סָאד זיא בור סָאד) עשיטַארקָאמעד יד רעדָא עשינַאקילבוּפ
 ,(טמיטשעג טָאה רעטָאפ ס'יִאב םעד רעכלעוו ראפ ,ייטראּפ יד

 רעדנאנאפ ךיז טהילג סע ןעוו ,רעמוז ףוס םייב ,רהָאי ןעדעי

 טכַאקראפ ןערעוו יַײז ןענעלפ ,ןעלהַאװ יד ראפ ןייּפמעק רעד

 ןופ טייז רעד ףיוא רעדעי ,סױטשנעמַאזוצ ןעשיטילָאּפ םעד ןיא

 -ייטראּפ עזיד ייז ןענעלפ רעבָא בולק םעד ןיא  ,ײטרַאּפ ןייז
 .ןעטַאבעד ענידלושנוא יד ןיא ןעדייס ,ןעננערבניירא טינ ןעטיירטש

 ָאְאל ןערידוטש וצ ןעניז ןיא טאהעג ןעבָאה ייז ןופ עליפ

 טמיורט רעיִאל ַא ןוא ;(ןָאטעג ןיוש סָאד ןעכָאה ענינייא)
 טפָאהעג ןעבָאה ייז .ערעירַאק רעשיטילָאּפ ַא ןעגעוו ךילנייוועג

 ןוא ,סערגנָאק רענַָאטננישַאו םעד ןופ רעדילנטימ ןייז וצ לָאמַא

 גילעפוצ טָאה ,ןעלמאזראפ ךיז ןענעלפ ייז ואוו ,לָאה רעד יו יוזא
 לָאמַא סעדער ערעייז ןיא ייז ןענעלפ ,"לָאה סערגנָאק , ןעסייהעג

 -נָאק זא ,ןעפָאה רימָאל , :ליּפש-טרָאװ ןעדנעגלַאפ םעד ןעכַאמ

 סלָאה יד וצ גנוטייראברָאפ ַא ןייז זנוא ראפ טעװ לָאה סערג

 | ,?סערגנָאק ווָא

 ,ָאֲאֹל ןערידוטש וצ ןעבילקענ טינ ךיז ןעבָאה סָאװ יד וליפַא
 ףענַאקירעמַא רעדעי .קיטילָאּפ טימ טריסערעטניא ךיוא ךיז ןענבָאה

 .ןָא ןערהָאי עטסנניא ענייז ןופ םעד טימ ךיז טריסערעטניא

 טָאה "קיטילַאּפ , טרָאװ רעד זַא ,ןענָאז טינ רעבָא ןעק ןעמ
 ןעשיסור אא ייב יוװ גנוטיידאב עבלעזיד טאהעג סיִאֹב יד יב
 ןיא ןעמונענ טרָאװ םעד ןעמ טָאה דנַאלסור ןיא .טנענילעטניא

 ענארפ א ןעוועג זיא סע ,ןיז ןעכילטפאשלעזענ ,ןעטסנרע ןייז
 ךיז טָאה טנעדוטס א ןעוו ןוא ,טייהיירפ רעדָא ײנַאריט ןופ
 .ןעבעל ןייז טימ טריקיזיר רע טָאה ,קיטילָאּפ טימ טגיטפעשַאב

 טָאהעג טָאה רע  ,יירעריטרַאמ טימ טקעמשענ טָאה טרָאװ רעד
 ,טסואווענ טינ םעד ןופ ןעמ טָאה אקירעמַא ןיא .םעט ןענילייה ַא

 "סםקיטילאּפ , רעדָא קיִטיִלֶאּפ ןיא רענַאקירעמַא ןעננוי םעד ייב
 לעטימ ַא ךילכעזטּפיוה ןֹוא ,טרָאּפס ַא ,'םיענה א ןעוועג

 סולפנייא ןעמוקאב -- טקערידניא רעדָא טקעריד --- טלענ ןעכַאמ וצ
 ,ןעיכדַאנָאמ רעדָא ןעקילבוּפער עֶלַא ןיא ןיא ױזַא  .טכַאמ ןוא

 ןעטביזסיוא יד ןענייז ץענרע ןיא רעבָא ,ןעטנעמַאלרַאּפ ןעבָאה סָאװ



 08 ןעגנורחַאּפרע ןוא ןעטפַאשטנַאקעב רענַאקורעמַא ערעדנַא

 יו "סקיטילאּפ , טימ ןעדנובראפ גנע ױזַא טינ ערעירָאק ַא ףיוא

 .ןעטַאאטש עטנינייאראפ יד ןיא

 טימ טנַאקַאב טוג ןעװעג ןענייז בולק םעד ןופ סיִאב יד

 ןופ טלעװ רעשיטילַאּפ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ ,ץלַא

 ןוא טרַאװנענעג ,ןעמענ יד טימ --- ןָאטננישַאװ ןוא קרָאי וינ

 ןעוועג ןענייז ייז .ןעשיטילָאּפ ןעניטכיוװ ןעדעי ןופ טייהנעגנַאנרַאפ

 -- רעפיצ טימ ןוא ןעטָאדקענַא טימ ,ןעטקַאפ ןוא ןעמענ טימ לופ

 ,ןעמרעדלָא ,ןעמילבמעסַא ,סרָאטַאנעס ,טיײלסערגנָאק ןענעוו ץלַא

 ,ןעגיז ,ןעטכיזסיוא ,סעגירטניא ,סטיאפ ערעייז ןענעוו ; ?סרעדיל

 ,סענַאלרעדינ

9. 

 .ןעמייצ ענעי ןיא םזיטימעסיטנַא

 ןעבָאה בולק םעד ןופ סיִאֹב עכילטסירק יד ןוא עשידיא יד

 ייז .ןעננוהיצַאב עש'רבח עטסמיטניא יד טַאהעג ךיז ןעשיווצ

 םזיטימעסיטנַא ןופ .ערעדנַא יד ענייא ןעכוזַאב טפָא ןענעלפ

 .רֹוּפש ןעטסנעלק םעד טקרעמַאב טינ בולק םענעי ןיא ךיא בָאה

 .ןימענלַא ןיא ןעטייצ ענעי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןזיא סָאד ןוא

 ןיא רעבָא ,טריטסיוקע ַאקירעמַא ןיא ןַאד טָאה םזיטימעסיטנַא

 ןערעװ תורוש עזיד תעשב יו הנרדמ רערענעלק ליפ ,ליפ ַא

 .ןעבירשעגנ

 ןיא אפָארייא ןיא סאה-ךעדיא ןופ לַאװק רעטסערג רעד

 ןענייז סע .,סעיסעּפָארּפ יד ןיא רעדָא טמעשענ ןיא ץנערוקנָאק

 .עטסניטכיוו יד ןזיא עזיד רעבָא ,ךיוא ןעכאזרוא עדעדנַא ןַארַאפ

 טינ ץנערוקנָאק רעשידיא ראפ ןעכבָאה רעבָא רענַאקירעמַא יד

 רעטיישעג ַא ןײלַא זיא יקנעי רעד .ןעבָאה וצ ארומ סָאװ טָאהענ

 ,סנעטייווצ .טכייל טינ זיא ןענייטשוצרעביא םהיא ןוא ןַאמסענזיב

 יד ןוא ןיילק ןעוועג ןַאד ַאקירעמַא ןיא ןעדיא ןופ ?הָאצ יד זיא
 ,ננורהיראב ןיא ןעמוקענ ייז טימ ןענייז סָאװ ,רענַאקירעמַא ?הָאצ

 ןעבָאה רענַאקירעמַא בור סָאד .ןיילק ןעוועג טּפיוהרעביא זיא

 טפערטאבנא סָאװ .סיוא טהעז ךדיא ַא יו טסואוועג טינ טושּפ

 -נוא ןַא ףיוא טעדנירנענ ןענייז סָאװ ,ןעלהיפענ עכילדנייפ יד
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 ײלרעלַא ןופ דנַאל ַא ַאקירעמַא זיא ןָאינילער ןיא דישרעט
 סנעשיטילָאּפ ןוא עטשימענ א ןיא ננורעקלעפַאב יד ;תונומא

 עכלעזַא טניואוועגנ ,סטואוו ךָאנ שינענָאי רעייז ךרוד ,ןענייז

 ןעבָאה םזיטימעסיטנא ןעזעיגילער א ןופ .ןענרָאבראפ וצ ןעלהיפעג

 ,ןעטילעג טינ סיוועג ;ָאזלַא ,ןעדיא

 טימ ץלָאטש רעמיא יקנעי רעד ןיא ןעצרַאה ןיא ךיז ייב

 םעד רַאֿפ ךיז טלַאה רע ."רעטכע, ןַא זיא רע זַא ,טקַאפ םעד
 -ימ רע ןיא ךילטפאשלעזעג .,רענַאקירעמַא ן'תמא ןעגיצנייא

 רעד ןזיא גנוהיצַאב רעזיד ןיא רעבָא .טרעדנוזענּפָא סנעטס

 ןעקילָאטַאק ףיוא .דיא רעד יו ןסחי רהעמ ןעווענ טינ רעשירייא

 וצ ןעוועג טניואוועג טּפיוהרעביא "רענַאקירעמַא עמכע , יד ןענייז

 ןיא טניואווענ ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעמייצ ענעי ןופ ךָאנ ,םורק ןעקוק

 יד טפמעקַאב רעטיב ןעבָאה רעדנעלגנע יד ןוא ,דנַאלננע

 -לעזעג עשינַאקירעמַא עכייר יד ןיא ,ךָאד .עיגילער עשיליוטַאק

 עכייר ,ןעדיא ןענופעג טייצ עגנַאל ַא ךיז ןעבָאה ןעטטאש

 .ךילריטַאנ

 "רעשיטַארקָאטסירַאפ רעדָא םזיטימעסיטנַא "בָאנס , רעד

 סלַא אּפָארייא ןופ ןעמוקענ ַאקירעמא ןיא זיא םזיטימעסיטנַא

 ףיֹוא סעדָאמס עיינ ןעמוק זירַאּפ ןופ יו ױזַא ,ךַאז-עדָאמ ַא

 ָאד ךיז טָאה סע םוטכייר רהעמ סָאװ .סטעה רעדָא רעדיילק

 "רעטסנעפ עכיוה , עגיח יד ןיא ןעמ טָאה רהעמ ץלַא ,טײרּפשרַאפ

 רענעי ןופ ןעפיוה עכילגינעק יד ןופ םינהנמ יד טצנַאטעגכָאנ

 רעד וצ ןעדיא יד ןעמ טזָאל ןעטרָאד יו ױזַא ןוא ;םי טייז

 זייווכעלסיב ךיוא ָאד ייז ןעמ טָאה ,וצ טינ טפאשלעזעג "רעכיוה,

 .ןעסָאלשעגנסיױא

 עילימַאפ עשידיא עקסרענַאילימ יד ןעמ טָאה 1877 ןיא

 ןופ ?עטַָאה-רעמוז ןעכייר םעד ןיא ןעזָאלעגניירַא טינ ןַאמנילעז

 ראפ ןעמ טָאה רעטעּפש רהָאי עכילטע ןוא ,שטעיב ןָאטיירב

 םעד ןופ ןעריט יד טכַאמרַאפ סוָארטש רענָאילימ ןעשידיא םעד

 ןעועג זיא סע .דואווקייל ןיא "זוַאה ?ערָאל , לעטָאה-רעטניוװ
 יד רעבָא ךיז טָאה טיױו .ןעטייצ ענעי ןיא לַאפ ַאזַא ךָאנ

 .טײרּפשרַאפ טָאהעג טינ ךָאנ "עדָאמ ,

 ןיא טכארבראפ בָאה ךיא סָאװ ,ןערהָאי עטשרע יד ןיא
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  םיורג ןעוועג טינ ןערענָאילימ רענַאקירעמַא יד ןענייז ,ַאקירעמַא

 יינ גיסעמסינטלעהרַאפ ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ןוא ,?הָאצ ןיא

 ןעלקיווטנע וצ טעייּפסָאּפ טינ ךָאנ ןעבָאה ייז .עלָאר רעייז ןיא

 טָאה רעבירעד .סעיזנעטערּפ ןוא ןעקַאמשענ "עשיבָאנס, ערעייז

 ןעניפעג טנעקעג ןאד טפאשלעזעג "רעטסכעה, רעייז ןיא ךָאנ ןעמ

 ןופ רעבָא ,ןעזָאלעגנירַא טינ ןעמ טָאה עיינ ןייק ,ןעדיא רַאּפ ַא

 ,סעילימַאפ עשידיא רָאּפ ַא ןעבילבעג ןענייז ןעטייצ ענידרעהירפ יד

 .ןעזָאלעגוצ ןעוועג ךָאנ ןענייז עכלעוו

 רעד ןיֵא ןעמונעג לייטנַא ןעבָאה סָאװ יד ןופ ענייא |

 ,אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,עטימָאק-סנַאיצַארגימיא

 עכלעוו ,ןירעלעטשטפירש ַא ,ןיליירפ עשידיא עכייר ַא ןעוועג זיא

 -ָאטסירַא-טלעג רעד ןופ ענעטעמס רעטכער רעד וצ טרעהעג טָאה

 טָאה יז .סורַאזַאל ַאמע ןעװעג ןיא ןעמָאנ רהיא עיטַארק

 ףיא רעגַאל רעייז ןיא טכוזַאב טּפָא ןעטנַארגימיא ערעזנוא

 עלָאר רהיא וצ רהיא סָאד טָאה ךָאד ןוא ;דנאלייא סדרָאװ

 ןופ ןעוועג זיא יז ,תמא .טרעטשעג טינ "ינּפ , יד ןופ ענייא םלא

 עשיריא עטסטלע יד ןופ ,טסייה סָאד ,ןעדיא עשיזעגוטרָאּפ יד

 תורוד עליפ טימ) אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעילימַאפ

 עשידיא עשיזעגוטרָאּפ ַא ןליפַא טכָאװ טנייה רעבָא ,(קירוצ

 .ןערָאװעג ןעזָאלעגוצ טינ (""400, יד וצ החּפשמ

 רעד ואוו ,ןעטַאַאטש םורד יד ןיא זא ,זיא טנַאסערעטניא

 רהעמ ןעוועג רעמיא זיא רענַאקירעמַא עסייוו יד ןופ ?היפענ-סוחי

 -יטנא רעד ךיז טָאה ,ןעטאַאטש ןופצ יד ןיא יו טלעקיווטנע

 סעילימַאפ עשידיא ,ןופצ ןיא יו רענינייוו ךָאנ טלהיפעג םזיטימעס

 טימ טשימעגברוד ךילטפַאשלעזעג ןעוועג םוטעמוא ןעטרָאד ןענייז

 ןענייז ןעלאפ ענינייא ןיא ."םיסחוימ , עכילטסירק עטסערנ יד

 .ןערָאטַאנרעבוג סלַא טלהעוורעסיוא ןעוועג רַאגָאז ןעדיא

 וצ ,בולק ןעשירַארעטיל םעד ןופ טייפ עגנוי עכילטסירק יד

 ,ןעילימַאּפ רעקרָאי ןינ טרעדנוח ריפ ןופ לעטעצ ַא ןעוועג זיא סע(*

 ריפ , רעטרעװ יד .עיטַארקָאטסירַא רעד רַאפ טנעכערעג ךיז ןעבָאה עכלעוו

 טרָאװ םעד יוװ ןעכיוובעג ןעמונעג רעבירעד ןעמ טָאה ?טרעדנוה

 ."עיטַארקָאטסורַא,



 ןעבעל ןיומ ןופ רעטעלב / 6

 ןעוועג םינ ךילריטַאנ ןענייז ,1887 ןיא טרעהעג בָאה ךיא ןעכלעוו

 ,עכאפנייא וצ טרעהעג ןעבָאה ייז .?7400,, עשיטארקַאטסירַא יד ןופ

 עכלעזא וליפא ןעטלָאװ טנייה רעבָא .ןעילימַאפ עכייר ןייק טינ

 ייז ןעדייס ,םזיטימעסיטנא טימ ןעננורדעגכרוד ןעוועג סיָאב

 טינ סיִאֹב ענעי ןענייז סָאד ןוא ;ןעלאקידאר ןעוועג ןעטלָאװ

 .ןעוועג

.8 

 -ירעמא -- ."ןָאס קרָאי וינ, רעד ןופ עיצקאדער רעד ןיא
 ,רעצטילוּפ ןוא ַאנַאד --- .םזילַאנרושז רענַאק

 רעכילגעט רעד ןיא ןעביירש וצ ןעביֹוהעגנָא בָאה ךיא

 ןענַאטשעג ןאד ןיא עכלעו ,"'ןָאס קרָאי וינ יד ,גנוטייצ

 .סולפנייא ןוא ןעמָאנ רהיא ןופ ?עּפַאטש ןעטסכעה םעד ףיוא

 רענאקירעמַא ןופ רעטסומ רעד סלַא טכארטַאב ןעוועג זיא יז

 רהיא ןענעלפ דנַאל ןעצנַאנ ןופ ןעטסילַאנרושז ןוא ,ןעננוטייצ

 רעשילגנע ןֵא ןערעוו וצ טמיורטעג בָאה ךיא .,ןערידוטש ןוא ןעזעכ

 ןופ ןַאלּפ ןעטשרע ן'פיוא ןעוועג זיא "ןָאס, יד ןוא ,רעביירש
 קירוצ רהָאי רעיפ טימ בָאה ךיא סָאװ ,סָאד .ןעגנונּפָאה עניימ

 רַאפ ךיא בָאה ,"דלריאוו קרָאי וינ, רעד ןיא ?עקיטרַא ןַא טָאהעג

 ,טנעכערעג טינ ערעירַאק רעשיטסילַאנרושז ןיימ ןופ גנַאטנָא ןַא
 ךיא רעדייא ןערָאװעג ןעבירשענ ןיא ?עקיטרַא רענעי םירָאװ

 .ךַארּפש רעשילננע רעד טימ טפאשטנַאקַאב עטוג ַא טַאהעג בָאה

 בָאה ךיא ןוא ,שרעדנַא ץנַאנ טלהיפענ ךיא בָאה רעבָא טציא

 .עבָארּפ ע'תמא ןַא ןעכַאמ וצ ןעסָאלשַאב ךיז

 ןעכלעוו ןיא ,לעקיטרַא ןַא ןעבירשעגפיוא ךיא בָאה ,ָאזלַא
 ןעשידיא םעד ןיא ןעבעל םעד ןֹופ סעקנעצס טרעדלישעג בָאה ךיא

 עיצקאדער רעד ןיא קעוװא ךיא ןיב םעד טימ ןוא ,?אטראווק

 .לָאה יטיס ןעבעל ןענופעגנ ךיז טָאה עכלעוו ,"ןָאס , רעד ןופ

 עכלעזַא טָאהעג טינ ןַאד ןעבָאה ןעננוטייצ רענַאקירעמַא

 יד .טציא יו סעסיפָא ענשזַאװ עכלעזַא ןוא סעדייבעג עגיזיר

 םעניילק א ןיא ןענופענ ךיז טָאה "ןָאס, רעד ןופ עיצקַאדער

 ןוא שזַאטע ןעטייוצ ן'פיוא ןעננַאנענפױרַא ןיב ךיא ,?ערעיומ



 897 ןעגנורהאפרע ןוא ןעטפאשטנאקעב רענאקירעטַא ערעדנַא

 טנעהָאנ ,רעמיצ-סנָאיצקַאדער םעניימעגלַא םעד ןיא ןעגנַאנעגנידַא
 טימ גנומַאצּפָא ענרעצליה ענירעדינ ַא ןעוועג זיא ריט רעד ייב

 ןענאטשעג זיא גנומַאצּפָא רעד ןוא ריט רעד ןעשיווצ .עלעריט ַא

 -ילבעג זיא ץאלּפ רעיירפ .סרעשט רֶאֹּפ א ןוא לעשיט רעניילק א

 ןעמונעגפיוא טָאה ךיס .ןהעטש וצ ןעשנעמ יירד רַאפ םיוק ןעב

 ןוא טּפירקסונַאמ םעד ןעמונענוצ רימ ייב טָאה רעכלעוו ,יִאב ַא

 -ענ ךיא בָאה ץרַאה עדנעּפַאלק ַא טימ ,ןעטרַאװ ןעטעבעג ךימ

 טָאה רע .ךעלריּפאּפ עניימ טימ ָאד טוט רע סאוו ןעטייוו ןופ טקוק

 רעכלעוו ,ןַאמ ןעגירהָא-לעטימ םענהעש ַא וצ ןעגָארטענוצ ייז

 רעד .רעטסנעפ יד ןופ םענייא ןעבעל קסעד  ַא ייב ןעסעזעג זיא

 ןעמונעג ןוא טפירשרעביוא ןיימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה ןַאמ

 יו ,ךיז טריסערעטניארַאפ רע יוװ ןהעזענ בָאה ךיא .,ןערעטעלב

 -םיוא ןייז יוװ ,ביֹוהנֶא ןופ ןערעטעלב וצ ןָא רעדיו טביוה רע

 ןוא ןעביוהענפיוא ךיז רע טָאה ךילדנע .טסקַאו טייקמַאזקרעמ

 ךיז ןוא טסירגַאב ךימ טָאה רע .,ריס וצ ןעמוקעגסױרַא זיא

 רעד ןעוועג זיא רע) שטעיב ןיווראד סומזארע סלַא טלעטשעגרָאפ

 -יפִא ןייק ."ןָאס ,-סנָאטנוז רעד ןופ רעזעל-טּפירקסונַאמ טּפיוה

 רע ;ןעוװעג טינ ןַאד ךָאנ ןענייז ערעטקאדער-סנָאטנוז עלעיצ

 ,(רָאטקַאדער ַאזַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג ךילטנעגייא רעבָא טָאה

 ןַא ףיוא נידנעדייר ןוא ,לעשיט ן'פיוא טצעזעג ךיז טָאה רע

 סָאװ ןוא ןיב ךיא רעו טנערפעג רע טָאה ,רעגייטש ןעמענעגנא

 .וט ךיא

 רע טָאה -- ,גָאטנוז ןעטסקענ ןעקורד סָאד ןעלעוו רימ ---
 .ןעכאז עכלעזא ךָאנ זנוא טגנערב --- ,טנָאזעג

 .ןעמונענמורַא טינ רעיש םהיא בָאה ךיא

 רעטסימ רעבָא ;ןהענקעוַא םייב ןעטלאהעג ןיוש בָאה ךיא

 :טלעטשענּפָא ךימ טָאה שטעיב

 ַא לעקיטרא רעייא ןיא טכיורבענ רהיא ,טגידלושטנע ---
 טסייה סָאװ .ןענערפ ךייא ליו ךיא ןעכלעוו ןענעוו ,טרָאװ
 ?"ָאטעהנ,

 ןַא זַא ,טניימענ בָאה ךיא .ןערָאװענ טניוטשרע ןיב ךיא

 ןיא ,טרָאװ םעד ןעסיוו טינ לָאז סאוו ,שנעמ רעטנענילעטניא

 .ָאטינ טלעוו רעד ףיוא רָאנ

 -לעטימ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעמ טנענעגַאב ןעמָאנ םעד
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 ןליפַא עיצענעוו רעדָא םיור ןופ ןעגנוביירשַאב ןיא רעדָא ,רעטלַא

 טינ דנַאל ןיא ךיז ייב טָאה ןעמ רעבָא ביוא .טייצ רעזנוא ןופ

 .ןעסעגרַאפ טרָאוַו םעד ןעמ ןעק ,סָאטעג ןייק

 ןיא שנעמ רענעזעלַאב ןייק זַא ,ןייז הדומ רעבָא ןומ ןעמ

 שטעיב רעטסימ ןיא טרָאװ םעד ןופ ןיז ןעשיאעּפָארייא םעד

 זיא טסילַאנרושז א ןופ ּפיט רעכילטינשכרוד רעד ,ןעווענ טינ

 .ַאֿפָארייא ןיא יװ רערעדנַאנַא ןעוועג טּפיוהרעביא ַאקירעמַא ןיא

 ןעשידיא ַא טדָאטש רענַאקירעמַא עדעי טעמכ טָאה טנייה

 עצנַאג ןיילַא ןענייז ןעלַאטרַאװק עזיד ןופ עגינייא ןוא לַאטרַאווק

 ,ןענָאמרעד וצ ייז סיוא טּפָא ױזַא טמוק ןעננוטייצ יד .טדעטש

 רָאנ ןָאק ןעמ ןעכלעו טימ ,טרָאװ ןעדעי ןעכיורבעג ייז זַא

 רעדעי ןיוש סייו טנייה .לַאטרַאװק ןעשידיא ַא ןענעכיײצַאב

 טינ םעד טימ טניימ רע .ןיא ָאטעהג ַא סָאװ רענַאקירעמַא

 ןוא ןעניואוו וצ ןעננואווצעג ןענייז ןעדיא ואוו ,ל?לָאטרַאוװק אזַא

 טביוללרע זיא ייז ואוו ,לאטראווק רעגיצנייא רעד זיא רעכלעוו
 םעד טכיורבעג רע .ָאטינ ךילריטאנ זיא סעכלעזַא .ןעניואוו וצ

 ךילכעזטּפיױה ןענייז סָאװ ,ןעסַאנ עכלעזַא ןענעבייצַאב וצ טרָאװ

 .ןעדיא טימ טצעזַאב

 ןופ טלעוו-סננוטייצ רעד ןיא טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא שטעיב

 עטסגיטכיו יד ןופ רענייא ןעווענ זיא רע םירָאװ ,קרָאי ןינ

 עטבילַאב ס'ַאנַאד ןופ רענייא ,"ןָאס קרָאי וינ, רעד ןיא ןערוגיפ

 .רעטייבראטימ

 ץנַאנ טימ ,גאטנוז ןעטסקענ ןענישרע זיא ?עקיטרַא ןיימ

 .לעמיה ןעטעביז ן'פיוא ןעוועג ןיב ךיא .ןעננורעדנע נינייוו

 ןופ ליּפשיב א טכַארבעג ךיא בָאה לעקיטרא ןיימ ןיא

 ךיא .אקירעמא ןיא טדער ןעמ סָאו ,שידיא ןעטריזינאקירעמא

 -כרוד טעמכ זיא רעכלעוו ,ץַאז ןעננאל א טלעטשעננעמַאזוצ בָאה

 -ימיא ערעזנוא עכלעוו ,רעטרעוו עשילננע ןופ ןענַאטשַאב סיוא

 .ךַארּפש רעייז ןיא ןעמונעגניירא טאהעג ןאד ןיוש ןעבָאה ןעטנַארג

 ,רָאלפ םעד ןעבָארקס לעװ ךיא , : ןעוועג זיא ץאז םעד ןופ לייט א

 ."ווָאטס םעד ןעשילַאּפ ןוא סעדניוו יד ןענילק
 ליפ יוזא ןעניוצעג עיצקאדער רעד ןיא ןעבָאה רעטרעוו עזיד

 -לאהטנע טָאה "ןָאס , רעמונ רעבלעז רעד זא ,טייקמאזקרעמפיוא
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 99 ןעגנורהַאפרע ןוא ןעטפַאשטנַאקעב רענַאקירעמַא ערעדנַא

 זיא ןעטרָאד ןוא ,גנוביירשאב ןיימ ןעגעוו לעקיטרא-טייל א ןעט

 .שידיא רענַאקירעמַא לעקיטש עטנַאמרעד יר ןערָאװעג טכארבעג

 יז טָאה ןעמ ןוא ,ןעלקיטרא ערעטייוו ןעבירשעג בָאה ךיא

 .םענייא רעסיוא עלַא ,ןעמונעגנָא עלַא

 ,עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוקעג ןיב ךיִא ןעוו ,לָאמ םעדעי טעמב

 טגעלפ רע  .ךערּפשעג ַא ןעהיצרַאפ רימ טימ שטעיב טנעלפ

 רערענָאיצולָאװער רעזנוא ןוא דנַאלסור ןעגעוו ןעדער רימ טימ

 עניימ ןעגעװ ,רעלעטשטפירש עשיסור יד ןעגעוו ,גנוגעוװַאב

 ןעגעוו ,ןעטנַארנימיא עשיריא יד ןענעוו ,אקירעמַא ןיא עטנַאקַאב

 .רערהעל א ןעוועג ןיב ךיא ואוו ,לוקס גנינוויא רעד

 ערעדנא יד ןופ ייוצ ראפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה רע

 םימ ןערָאװעג טנעקַאב ךיא ןיב ייז ךרוד ןוא רעטייבראטימ

 ,טייצ רעיירפ ַא ןיא ןעפערט ייז געלפ ךיא ןעו .רָאּפ ַא ךָאנ

 .ןעסעומש ןעגעלפ רימ ןוא ןעציז ןעטעב ךימ ייז ןענעלפ

 רעד ראפ ןעלקיטרַא עגינייא ןעבירשעג ךיוא בָאה ךיא

 עכילגעט ייווצ -- "ססערּפ , רעד ראפ ךָאנרעד ןוא "רַאטס,

 .טינ גנַאל ןיוש ןעריטסיזקע עכלעוו ,ןעגנוטייצ

 רענאקירעמַא יד ןוא ,"טנירגעגסיוא טוג, ןעוועג ןיוש ןיב ךיא

 "רעיפ ןופ ףיױלרַאפ ןיא קשח טימ ןעזעלעג ךיא בָאה ןעגנוטייצ

 בָאה ַאקירעמַא ןופ טלעוו-סגנוטייצ רעד ןעגעוו רעבָא .רהָאי ףניפ

 םימ ךיא בָאה טציא  .גינייװ ץנַאג טסואוועג ןַאד זיב ךיא

 "רעד ןיב ךיא ןוא ,ןערעוו וצ טנַאקַאב ןעביוהעגנָא טלעוו רעזיד

 .סעיינ א ןעװעג רימ ראפ ןענייז עכלעוו ,ןעכאז עליפ ןעגנאנ

 טסילַאנרושז רענַאקירעמַא רעד זַא ,טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא

 ןיא .רעשיאעּפָאריײא רעד יװ ּפיט רעדנַאנַא וצ טרעהעג טָאה

 ַא ןעבָאה טפרַאדַאב טָאה ןעמ ןעו ,ליּפשייב םוצ ,דנַאלסור

 ַא ןעמהענ ןעמ טגעלפ ,גנוטייצ רעניטכיוו ַא רַאפ רָאטקַאדער

 רעכלעוו ,טעטיסרעווינוא ַא ןופ רָאסעּפָארּפ ַא ,ןַאמ ןעטרהעלענ

 ערעדנַא יד ךיוא .,ןעגַארפ עשיטילָאּפ טימ טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא

 ,ָאר .ןעשנעמ עטערליבעג ןעוועג סנעטסיימ ןענייז רעטייבראטימ

 ןערָאװעג ןיב ךיא טניז .שרעדנַא ץנַאנ זיא ,טקרעמַאב ךיא בָאה

 ךיא בָאה ,"ןָאס; רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא רעהעגנייא ןַא
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 ןעטסילאנרושז רענַאקירעמַא נינייו רהעז זַא ,טסואוורעד ךיז

 גליפא ןעבָאה ייז ןופ עליפ ןוא ,טעטיסרעווינוא טגידנעעג ןעבָאה

 ,טכוזַאב טינ לוקסייַאה ןייק

 -רושז עטנעכייצעגסיוא טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה ַאקירעמַא

 ןעוועגנ ייז ןעשיווצ רעבָא ןענייז ןעשנעמ עטעדליבעג ,ןעטסילַאנ

 גנוטייצ ַא ןערהיפ וצ יװ ןענַאטשרַאפ ןעבָאה ייז .גינייוו רהעז

 ןעוועג ןענייז ייז ןופ להָאצ עשביה ַא ןוא םלוע ןעסיורג ַא רַאפ

 טנרעלעגנסיוא רעבָא סָאד ךיז ןעבָאה ייז ,רעביירש עדנעצנעלג

 ןיא ןעמ טנעלפ ץלַא טעמכ יוװ ,רענייטש ןעשיטקַארּפ ַא ףיוא

 ןערעוו טנעלפ ןעמ .אקירעמַא ןיא ןענרעלסיוא ךיז ןעטייצ ענעי

 גינייו טימ רינישזניא ןַא רעדָא רָאטקָאד ַא ,טַאקָאװדַא ןַא

 ענידריווקרעמ ענינייא ןעוועג ָאד ןענייז ךָאד ןוא  ,גנודליב

 טימ ןעוועג ךיוא ןזיא יזַא .עיסעפָארּפ רעדעי ןיא ןעטפערק

 .ךאפ-סננוטייצ םעד

 -ַארנָאנעטס א ןעזעלענ ךיא בָאה רעהירפ רהָאי רֶאּפ א טימ

 עכלעוו ,םזילַאנרושז ןענעו רושטקעל ַא ןופ טכירַאב ןעשיפ

 רעד ןופ תיבה-לעב ןוא רָאטקַאדער טּפיױה רעד ,ַאנַאד ס?לרַאשט

 ןערָאסעפָאוּפ ןוא ןעטנעדוטס יד רַאפ ןעטלאהענ טָאה ,,"ןָאס ,

 אנאד טָאה ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ .שזדעלאק ַאיבמָאלַאק ןופ

 רהעז ןעטלַאה ןערָאטקַאדער-סננוטייצ רענאקירעמַא זַא ,טגָאזעג

 ,סעשזדעלאק יד ןופ ייז וצ ןעמוק סָאװ ,רעטייברַאטימ ןופ נינייוו

 ַא ןיא ןערידוטש ןעמ ףרַאד טייברא-סגנוטייצ זַא ,ןעביולג ייז

 ןעק שנעמ רעטרידוטשענ ַא זַא ;ןעבעל ןיא ןֹוא סיפָאיסננוטייצ

 םעד ןענעק ףרַאד ןאמ-סננוטייצ ַא ןוא .ןעבעל םעד טינ ,רעכיב

 .ןעבעל

 טינ ןעק גנוטייצ רעזנוא ןיא רעטייבראטימ רעטסעב רעד,

 ןעמ ןעק ןעזיירנ ענייז --- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ניטכיר ןעלעּפס

 טָאה רַאפרעד .טייקניניילק ַא זיא סָאד ,ןעסקיפ טכייל רעבָא

 סָאװ ןהעטשרַאפ ֹוצ לכש ןעניטכיר א ןוא ןהעז וצ ניוא ןַא רע

 ."טהעז רע

 ,"ןָאס, רעד ןיא ןעזעלענ רושטקעל ס'ַאנַאד בָאה ךיא ןעוו
 ,טציא .קורדנייא ןעניד'הנושמ ַא טכַאמעג רימ ףיוא יז טָאה

 רענַאקירעמַא ןַא טימ ןערָאװעג טנַאקַאב לעסיבא ןיב ךיא זַא
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 עניימ טימ ןהעזעג גנוטּפױהַאב ס'אנַאד ךיא בָאה ,עיצקַאדער

 .ןעגָאז וצ ױזַא ,ןעגיוא ענעגייא

 םענייא טימ טסעומשענ לָאמַא ןינע םעד ןענעוו בָאה ךיא

 עלעטימ יד ןיא ןיוש ןַאס ַא -- רעטייבראטימ "ןָאס , יד ןופ

 ןופ גנוגיטעטשַאב ענידעבעל ַא ןעװעג ןיא אפוג רע .,ןערהָאי
 ךיז טעמב ,טגָאזעג ןעפִָא רימ טָאה רע  ,רעטרעוװו ס'ַאנַאד

 טָאה רע גינייוו ץנאנ ןעגנאנעג לוקס ןיא זיא רע זַא ,טמהירַאב

 םייבראעג :;ןעגנוניטפעשַאב ײלרעלַא טָאהעג ןעבעל ןייז ףיוא

 ,טסינָארד א ,רעצעזטפירש ַא ןעוועג ,םרַאפ ן'פיוא רעטָאפ ןייז ייב

 רעמיא טָאה רע .טסעוװו יד ןיא יִאבואק א רַאנָאז ןוא רָאיטקַא ןא

 ןענָאלשענוצ ךיז טָאה רע רעדייא רעבָא ,ןעביירש וצ קשח טַאהעג

 ךָאּפ ַא רעדיו רע טָאה ,רעטרָאּפער-סגנוטייצ סלַא באשזד ַא וצ

 ,רעצעזטפירש סלַא ןעטייברא טזומענ רהָאי

 .טסינָאטעילעּפ ןוא רעטרָאּפער רעטוג ַא ןעוועגנ רע זיא טציא

 .טרעטענרַאפ רע טָאה ן'ַאנַאד

 ,ררושטקעל עטנָאמרעד ס'אנַאד ןענעוו רימ טימ נידנעדייר

 : טנָאזעג רע טָאה

 ןוא גיטכיר טלעּפס סָאװ ,שנעמ א .טכער רע טָאה סיוועג

 .ךָאװו ַא רַאלָאד עכאלטע ראפ ןענניד ןעמ ןעק ,רעמערג ןעק

 -ערעטניא ןעביירש וצ טייקניהעפ יד ןוא טייקטינעג ,רעבָא ?כש

 ",לעקיטרַא רערעייט ליפ ַא זיא סָאד -- טנַאס

 -עננייא שזדעלאק איבמָאלַָאק טָאה ןערהָאי ערעטעּפש ןיא

 ןעטרָאד .םזילַאנרושז ןענרעל וצ גנולײטּפא עלעיצעּפס ַא טרהיפ

 -אקירעמַא:טכע ,ןעשיטקַארּפ ַא ףיוא עיסעפָארּפ יד ןעמ טרידוטש

 רעשיאעּפָארייא רעד טינ טולָאסבַא זיא סָאד ןוא ; רענייטש ןעשינ

 ןליפא ךָאנ ןענייז רעבָא ןערתָאי עטניצכַא יד ןיא  ,רעגייטש

 ןעוועג זיא ןײלַא ןעבעל סָאד .ןעוועג טינ ךיוא ןעסרוק עכלעזַא

 .רעכלעזַא סרוק רעניצנייא רעד

 ,אקירעמַא ןיא טכארברַאפ בָאה ךיא סָאו ,רהָאי ףניפ יד
 -כרוד רעד .גנורהַאפרע ?עסיב עשביה ַא ןעבענענ רימ ןעבָאה

 רעכייר ךס ַא זיא סָאװ ,ןעבעל ַא ָאד טבעל טנַארגימיא רעכילטינש

 וצרעד .,םייה רעטלא רעד ןיא ןעבעל ןייז יװ ןעגנורהַאפרע ןיא

 וצ טשרוד טימ ל?ופ ,טייקנירעגיינ טימ לופ ןעוועג ךיא ןיב ךָאנ
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 ,םזילַאנרושז רענאקירעמַא םעד ךיא בָאה ,ָאזלַא ,ןעטכַאבָאעב

 בָאה ךיא .ןענַאטשרַאפ רעהירפ ךָאנ ,ןעמונעג ןיימענלא ןיא

 טנעקעג ךיוא רעבָא בָאה ךיא ;ןעטייז עטכעלש ענייז ןהעזעג

 .תולעמ ענייז ןעצַאשּפָא

 סלַא טָאהעג טציא בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנורהַאפרע יד ,ךָאד

 ךָאֹּפ ַא ןיא (רעטייבראטימ רעגיסעמלעגער טינ) "םנעל ירפ,

 םעד טימ טפאשטנַאקַאב ןיימ ןעבָאה ,ןעננוטייצ רעקרָאי וינ

 גָאט ןעדעי .טכַאמעג רעכייר לעיפ םזילַאנרושז רענאקירעמַא

 סָאד ןופ ןעגיוא יד ךיז ןענעפע רימ זַא ,ןעטכוד רימ ךיז טגעלפ

 יא ,ןעטקנוּפ עקרַאטש ענייז יא רעסעב העטשרַאפ ךיא ןַא ,יינ

 .עכאװש ענייז

 ןעלקיטרַא עשילננע עניימ ןופ ךיא בָאה ןעקילג עסיורנ ןייק

 ַא) 'ןָאס= רעד ןיא םולָאק ַא ראפ ןזיײירּפ רעד .טכאמעג טינ

 רעדָא ףלעװצ ךרע ןַא ןופ םולָאק רעטכידעג א ןוא רעגנַאֿל

 סמולָאק יד) ראלָאד טכַא ןעוועג זיא (רעטרעוו טרעדנוה ןהעציירד

 לעסיבַא ןעוועג ןענייז ?ססערּפ , רעד ןיא ןוא "רַאטס , רעד ןיא

 -לַאה טגעלפ לעקיטרַא ןַא .(רענעלק ןעוועג זיירּפ רעד זיא ,רעצריק

 ןענעק ןעגעלפ ןעכַאז עניימ ,סמולָאק ןעבלַאהרעדנָא רעדָא ייווצ ןעט

 ,("טנעמעלּפָאס יעדנָאס , םעד ןיא) גאטנוז רָאנ ןערעוו טקורדעג

 ןעװעג טינ ךיוא זיא נאטנוז ןעדעי סעּפע ןעטרָאד ןעבָאה ןוא

 ןעמ טנעלפ ,ןעכַאז ערעניטכיוו ןעוועג ןענייז סע ןעוו .ךילנעמ

 רע ןַא ,ןעפערט טנעלפ לָאמַא ןוא .,ןעניילּפָא לעקיטרַא ןיימ

 -ענסױרַא) "טוא טעדוַארק, רָאנ ,טצעזעגפיוא ןעוועג ןיוש ןזיא

 ןעמ טגעלפ לַאפ ַאזַא ןיא .(ףָאטש-עזעל ערעכליב ןופ טּפוטש

 ,טלָאצעג יד ןעוועג ?חומ רעסעב טלָאװ ךיא רעבָא ,ןעלהָאצַאב רימ

 .גנוטייצ רעד ןיא לעקיטרַא םעד ןהעז יבַא

 ןענַאטשעג טינ ןעלקיטרַא עניימ ףיוא זיא ןעמָאנ ןיימ

 ןליפַא ןעננוטייצ רענַאקירעמַא ןיא ךילנייועג ךיז טרהיפ ױזַא

 ךָאנ ןעװעג עדָאמ יד זיא ןערהָאי ענעי ןיא ןוא .,ךיוא טנייה

 -טפירש ןעטמהירַאב א ןופ ןעמָאנ םעד זיולב .,טײרּפשרַאפ רהעמ

 .גנוטייצ רעד ןיא ןהעז ןעמ טגעלפ טסילַאנרושז רעדָא רעלעטש
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 ס'ַאנַאד ןעשיווצ ץנערוקנָאק ַא טרעקַאלפעג ןַאד טָאה סע

 .רעצטילוּפ ףעזָאשזד ןופ ,"דלריאװ קרָאי וינ, רעד ןוא "ןָאס;

 םָאה ןוא סיאול .טס ןופ ןעמוקענ ןיא רעצטילופ טניז

 ףןעסקַאװ ןייא ןיא ןעטלַאהעג יז טָאה ,גנוטייצ יד טפיוקעגּפָא

 טָאה סע ןוא ,ןעבעל רהעמ ץְלַא ןעבעגעגניירא רהיא ןיא טָאה רע

 ןעּפעשטוצ ךיז טגעלפ רע .ןעכָאק וצ רהיא טימ טרעהעגפיוא טינ

 ,ןעטמַאעב ַא ףױא דשח ַא ,הלוע ןַא ,טכערנוא ןַא סעּפע ֹוצ

 ענייז ןיא .ןעמרוטש וצ ןעביוהנָא ןוא "ושיא,, ןַא ןופרעד ןעכַאמ

 םאה יז .סעיצַאסנעס טימ טמַאלּפעג גנוטייצ יד טָאה טנעה

 ןעװעג ךילקריו ןענייז סָאװ ,ןעכַאז ךס ַא טַָאהענ רעבָא

 םימ ןעבירשעג ןעוועג זיא סעיינ עבילנהעוועג יד .טנַאסערעטניא

 ןוא .קורדנייא ןַא ןעכַאמ עכלעוו ,ןעטייהלעצנייא טימ ,רילָאק

 ,טכירַאב-פעיינ ַא ןעזייוװַאב "?דלריָאװ , רעד ןיא ךיז טגעלפ טפָא

 טַאהעג טָאה רע .טַאהעג טינ ןעבָאה ןעגנוטייצ ערעדנַא ןעכלעוו

 ."טעיב, א ךָאנ "טעיב, ַא

 רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא זַא ,טלהיפעג ךיז טָאה סע

 ןעדעי ףיוא גנוטכַא םיג רעכלעוו ,"הורנוא, ןַא טציז "דלריָאו

 ףיוא ,ןעבירשעג טרעוװ סָאװ ,טרָאװ ןעדעי ףיוא ,רעטייבראטימ

 יד זַא ,טלהיפעג ךיז טָאה סע .ןָאטענ טרעוו סָאװ רעק ןעדעי

 טריזירטקעלע עכלעוו ,טפַארק ַא ןופ טשרעהַאב טרעוװ גנוטייצ

 .עיגרענע רעזעוורענ טימ רהיא

 .גנוטייצ עטסנידעבעל יד ןייז "דלָארעה , רעד טנעלפ רעהירפ

 טָאה ,תיבה-לעב ןוא רָאטקַאדער רהיא ,טעננעב ,אקירעמַא ןיא

 ןעקורד רָאנ םינ ףרַאד גנוטייצ ַא זַא ?ל2 םעד טיול טייבראעג

 "ױסַאּפ עלענָאיצַאסנעס ןעפַאש ,"סעיינ ןעכַאמ , ךיוא רָאנ ,סעיינ

 טָאה רע .ןעזעל ןעלעוװו לָאז םלוע רעד עכלעוו ןעגעוו ;ןעגנור

 -וצפיוא) סעיצידעּפסקע עלענַאיצַאסנעפ ףיוא ןענַאילימ טנעּפסעג

 ,רעשרָאפ ןוא רעדנעזייר ןעטמהירַאב ַא ,ליּפשייב םוצ ,ןעכוז

 ןופ ןעדנעגעגנ עדליוו יד ןיא ןערָאװעג ןערָאלרַאפ זיא רעכלעוו

 ףיױא ,הַארנעלעט םייב רעטשרע רעד ןייז וצ ידכ ,(אקירפא

 ןעמ ןעוו ,המחלמ רעשיקרעט-שיסור רעד ןופ רעדלעפטכַאלש יד

 "נָאּפסערָאק ס'טעגנעב טָאה ,סעיינ עניטכיוו ַא טעטרַאװרע טָאה

 רעד ןופ סעשזדייּפ עגילדנהעצ טריפַארנעלעט ,ןעהיעג-קעמ ,טנעד
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 עצנַאג יד טכער סָאד טָאהעג רע טָאה טרַא ןעזיד ףיוא .?עביב
 ןיא סעיינ יד ןעוו ןוא ,טארַאּפַא םעד ייב ןעציז וצ טייצ

 .ןעריפַארגעלעט טנעקעג רהיא רעטשרע רעד רע טָאה ,ןעמוקעגננָא

 ,גיטכעמ ןוא ךייר ןעוועג "דלָארעה, רעד ךיוא זיא טציא
 ןוא ,ץאלּפ ןעניטכיו רהעז א ןעמונרַאפ טָאה "ןָאס, יד רעבָא

 גנולצולּפ רָאנ ךיז טזייוואב ; ןענייטש ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה יז

 אנאד .,ןעטלעװ ןערעק וצ ןָא טביוה ןוא דיא רעשירַאגנוא ןַא

 סַאה ןייז ןוא ,ןעטילעג קרַאטש נלָאפרע ס'רעצטילוּפ ןופ טָאה

 טריקַאטַא םהיא טָאה רע .ץענערג ןייק טָאהענ טינ טָאה םהיא וצ
 רעצטילוּפ זַא ,ןעיירש טנעלפ רע ,םינפוא ענעדישראפ ףיוא

 םהיא טכַאמ רע זַא ,םזילַאנרושז רענַאקירעמַא םעד טעטפיגרַאפ

 .ניליב ןוא לענָאיצַאסנעס וצ

 ןעועג טלָאװ '"ושזד, וליפַא רעדָא "יניש , םהיא ןעפור
 ןומ םיללכ יד ןעגענ ,ןעטייהניואועג רענַאקירעמַא יד ןענעג

 ירגנָאהװ :לעטרעוװו ַא טרעלקענסיוא רע טָאה ; טייקנידנעטשנַא
 זַא ,טסייה סָאד ,(ףעזָאשזד רעדָא ,וָאשזד רעגירעגנוח) "וָאשזד
 רע ;טיטעּפַא ןעסיורג וצ ַא טָאה רעצטילופ ףעזָאשזד רעזיד
 סָאד טָאה רעבָא 'תמא ןיא ;רהעמ ץלא ןעּפַאכניירא ?יוװ

 ,(ריא רעשירַאגנוא רעד) "ושזד ןעירעגנָאה, ןעסייהעג
 רָאנ ,הדנה יד טניימענ טינ ,ךילריטַאנ ,טָאה רעצטילוּפ

 ןענעו טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,ןעדלַאװג יד טיס .ךעלדיינק יד

 ןעגעג תולוע ןעגעו ,עטמַאעב עסיוועג ןופ טייקכילרהענוא רעד

 רענינייו טינ ןוא רהעמ טינ ןעניז ןיא טאהעג רע םטָאה ,להק

 ףיוא סעקַאטַא ענייז טימ טָאה ַאנַאד רעבָא  ,עיצַאלוקריצ יו
 םעד טָאה רעצטילוּפ .הדנה יד טניימעג טינ ךיוא ן'רעצטילוּפ
 .ןןענופ ענ רָאנ ,ןעדנפרע טינ םזילַאנרושז רענַאקירעמַא
 רע טָאה ןעכלעזַא סלא ןוא זיא רע יו ןעמונעג םהיא טָאה רע
 .טלעקיווטנע רעמייוו םהיא

 -טכע ןַא טימ ,רעכילקנערק ַא ,רערַאד ַא ןעוװעג זיא רע
 -ַארעּפמעט ןעזעוורענ ןעשידיא-טכע ןַא טימ ןוא ,םינּפ ןעשידיא
 רעטָאפ ןייז רעבָא ,ןיטסירק א ןעוועג זיא רעטומ ןייז .טנעמ
 ,םינּפ ןייז יו טקנוּפ ,רעטקַאראכ ןייז ןוא ,דיא ַא ןעוועג זיא
 ןערָאבעג ןיא רע .םהיא ןופ טנע'שרי"ענ ןעצנַאגנניא רע טָאה
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 ןעשידיא ַא טימ ,טסיינ-סגנומענרעטנוא ןעשידיא ַא טימ ןערָאװעג

 ןיא ןוא ;טייקגיהעפ-סטייברא רענעטלעז ַא טימ ןוא רעייפ

 .ןעמרַאפ עשינאקירעמַא ןעמוקַאב ץלַא סָאד טָאה אקירעמַא

 זןיא "דלריִאװ יד, .גלָאפרע ןעניזיר ַא טַאהעג טָאה רע

 טדערעג רהיא ןעגעװ טָאה ןעמ .ןעווייה ףיוא יו ןעסקַאװעג

 רענאקירעמַא ןעבָאה םוטעמוא ןוא ,אקירעמַא ץנַאג רעביא

 ןערָאװעג לענש ןיא רעצטילופ .טכַאמענכָאנ רהיא ןערָאטקַאדער

 .ןעטייקכילנעזרעּפ עטסניטכיוו יד ןופ רענייא ןוא רענָאילימ ַא

 עכילדימרענוא ןייז ןוא ,ךַאװש ןעוועג רעבָא ןענייז ןעניוא ענייז

 םינ גנוקריוו עטוג ןייק ייז ףיוא ןעבָאה עצַארּפ ןוא טייקניטעט

 םהיא ייב ןיא םוטכייר ןוא גלָאפרע טימ ןעמַאזוצ ,טַאהעגנ

 .טייקדנילב עגידנעטשלָאפ --- עידעגַארט עסיורג ַא ןעסקַאוועג

 ןעזיד ןיא להעצרעד ךיא רעכלעוו ןעגעוו ,טייצ רעד ןיא

 רעד ןענעג "דלריִאװ) רעד ןופ ץנערוקנָאק יד ןיא ,לעטיּפַאק

 רעטנַאקַאב ןיימ .עפוטש רעטסכעה רהיא ףיוא ןעוועג "ןָאס,

 .םעד ןעגעוו ןעדייר רימ טימ טנעלפ "ןָאס , רעד ןופ רעטרָאּפער

 ,"דלריִאוו , רעד ןענעוו ןעדייר ןעמענ טנעלפ רע ןעוו ,לָאמ סעדעי

 לייוו ,רהיא ןָא םהיא ןָאמרעד ךיא זַא ,ןעטכוד רימ ךיז טגעלפ

 רעטרַאּפער רעזיד .רעצטילוּפ יו קלָאפ ןעבלעז םעד ןופ ןיב ךיא

 .ךילסעה ןעוועג םהיא זיא רעצטילוּפ ןוא ,ן'ַאנַאד טרעטעגרַאפ טָאה

 ,טליפעג טינ םהיא ןיא ךיא בָאה םזיטימעסיטנַא ןייק רעבָא

 ץלַא ףיוא ןעקוק ייז ןוא ?ופטקַאט רהעז ןענייז רענַאקירעמַא

 ךערּפשעג ַאזַא טמוק ייז ייב .טקנוּפדנַאטש ןעשיטקַארּפ א זופ

 .טסירק ןעשיאעּפָארייא ןַא ייב יו שרעדנַא ץנַאנ סיוא

4 

 דומש וצ ןָא ביוה ךיא -- .םינצבק ןוא סעיושזרוב --- .טיונ

 .ָאָאל ןעריד

 .עדנעצנעלג ןייק ןעװעג טינ זיא ענַאֿכ עלעירעטַאמ ןיימ

 - .תוכרב גינייוו טכַארבעג רימ ןעבָאה תוכאלמ ייווצ עניימ

 רענַאקירעמַא וצ ןעבעגעגּפָא ןעצנַאנניא ךיז טלָאװ ךיא ןעוו

 .רעגייטש רעדנַאנַא ףיוא ןעננַאגעג ץלַא טלָאװ ,קיטסילאנרושז
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 עכלעוו ,ןעגייווצ ענעדישראפ ןעוועג ןַאד ןיוש ןענייז רהיא ןיא
 עטונ א ןעיובפיוא טנעקעג טלָאװ ךיא ןוא ,טלהָאצעג טוג ןעבָאה
 ניטיונ ןיא ,גלָאפרע ןעבָאה וצ םוא רעבָא .ייֵז ןיא ערעירַאק
 עיגרענע רעצנַאג רעד טימ ךַאז רעד ןיא ןעפרַאװאוצנירַא ךיז
 ךיא .טגָאמרַאפ ןעמ סָאװ ,גנורעטסיײגַאב רעצנַאג רעד טימ ןוא
 -עטסייגַאב ןוא סערעטניא רעטסערג ןיימ ,ןָאטעג םינ ױזַא בָאה
 עלָאר יד .גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןענעלעג זיא גנור
 רענַאקירעמַא רעד ןיא ןעליּפש ןעמונעג ןַאד בָאה ךיא סָאװ
 .וצרעד טפארק-ביירט עלעיצעּפס ַא ןעוועג טכייליפ ןיא ןָאשקעס
 "רַאטס. ,'ןָאס, רעד ראפ ןעלקיטרַא עניימ ,זיא השעמ יד יװ
 ,עיציבמַא ןוא סערעטניא טימ ןעבירשעג ךיא בָאה "םסערּפ , רעדָא
 -לָאמ ַא טימ ןוא סערעטניא ןעגידנעטשלָאפ ַא טימ טינ רעבָא
 ,ךאז-ייב א ןעוועג רימ ייב ןענייז ייז .עיציבמַא רעגידנעטש

 רעד ןיא זַא ,ףירגַאב ןיימ ןעוועג זיא עכַאזרוא עטייווצ ַא
 -עג רָאנ ןעביירש טסילַאיצַאס ַא נעמ עסערּפ רעשיטסילַאטיּפַאק
 ןעננוטייצ עטנָאמרעד יד ןופ ןערָאטקַאדער יד ןעכַאז עסיוו
 געלפ ךיא ."סטנעמניַאטסע, עלעיצעּפס ןעגָאלשרָאפ רימ ןעגעלפ
 סענעי ןוא ,טינ ןעמ רָאט סָאד .ןעגַאאטנע טּפָא רעבָא ךיז
 ןענייז סאמעט יד שטָאכ ,טינ םתס טסילַאיצָאס ַא רַאפ טסַאּפ
 ,רשכ גידנעטשלָאפ ןעוועג טקנוּפדנַאטש ןעשיטסילַאיצַאס ַא ןופ
 ; םעד ןענעוו ןעפירגַאב ערעדנַא ץנַאנ ןעטסילַאיצַאס ןעבָאה טנייה
 "סטנעמנישססע , עכלעוו ןופ טציא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ןוא
 .ןיאַאנ סיוא רימ סָאד טמוק ,ןעטלַאהקירוצ ךיז געלפ ךיא

 -וצ ךיא געלפ .טלָאװעג טינ ךיא בָאה ךיז ןענַאזטנע םתס
 ןעלקיווטנע וצ טרעטשעג רימ טָאה סָאד רעבָא .םיצורית ןערהעלק
 .עיצקַאדער רעד ןיא ןעטייקכילנעמ עניימ

 טינ בָאה ךיא זַא ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא עכַאזרוא עטירד ַא
 עניימ ןעניפ סע ואוװו ןהעז וצ גיוא עשיטקַארּפ ןייק טַאהעגנ
 טיײברַאעג בָאה ךיא .ןעטייהנעגעלעג עשיטסילַאנרושז עטסעב
 טינ ןוא ,טניױלעג טינרָאנ רימ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעלקיטרַא ּףיוא
 -נײרַא טנעקעג טלָאװ ךיא עכלעוו ךרוד ,ןעריט ענעפָא טקרעמַאב
 -רושז רענַאקירעמַא רעד ןופ ןעזיירק ערעניטכיוו ליפ ןיא ןעמוק
 .טמנוקנייא םענייפ ַא וצ ןוא ןעמָאנ ַא וצ ןעמוקוצ ,קיטסילַאנ
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 ןעביירש ןופ הסנכה ןיימ זַא ,ןעוועג זיא טאטלוזער רעד

 .עדנעגינעג ןייק טינ ןוא עגיסעמלענער ןייק ןעוענ טינ ןיא

 "וקַאב ןערָאטקַאדער רענַאקירעמַא יד ןופ ךיא בָאה ןעטנעמילּפמַאק

 .טנעקעג טינ ךיא בָאה ןעלקיטרַא עניימ ןופ ןעבעל רעבָא ,ןעמ

 טינ רהעמ ךיוא ןיוש רימ ןעבָאה סנַָאססעל עטַאווירּפ עניימ

 "עג רעד .הנויח רעדנעלעטש-ןעדירפוצ ַא טימ ןעגרָאזַאב טנעקעג

 ןענייז אפוג סנָאססעל יד :םעד ץוח ַא .ןיילק ןעוועג זיא טלהָאצ

 ,ןעגיסעלכַאנרַאפ ייז געלפ ךיא זַא ,טסַאל-וצ ױזַא ןערָאװעג רימ

 ןייא ןופ ליּפשייב ַא זיא טָא .,ןעפרַאװקעװַא ןעצנַאגניא רעדָא

 : אזַא ננורהאפרע

 "רָאטס ַא ןופ עילימַאפ ַא ייב ןָאססעל ַא טַאהעג בָאה ךיא

 ַא רענייז .טירטס ירנעה ףיוא טניואוועג טָאה רעכלעוו ,רעּפיק

 רע טָאה ,קיטעמפירַא ןוא רעממערג ףיוא ךַאװש ןעוועג זיא יִאב

 םעד טָאה רעצימיא לוקס ןייז וצ בָאגוצ ַא סלַא ןעמונעג ךימ

 "ןעסקיפ? וצ ףיוא רעלטסניק ַא ןיב ךיא זַא ,טלהעצרעד רעטָאפ

 "גודַאב ךיז ןעבָאה רימ .,ןעדַאלעגנייא ךימ רע טָאה ,ּפעק עבָארג

 - ךיא .קיטש ַא טנעס גיצבעז וצ ,ךָאװ ַא סנָאססעל יירד ףיוא ןענ

 ןעגנַאגעג ןיא ץלַא ןוא ןעכָאװ עכילטע טנערעלענּפָא ןעטרָאד בָאה

 בוטש ןיא ןעּפַאכפױרהַא ךיז טנעלפ רעּפיקירָאטס רעד ,הרושכ

 .ןעלעווק רָאנ טגעלפ רע ןוא ןחוז ןייז טימ ןרעל ךיא יו ןערעה

 ןָאססעל םעד ןיא ןעשימניירַא ךיז רע טנעלפ גנורעטסיײגַאב רַאֿפ

 קודקד טנערעלעג לָאמַא טָאה רע זַא ,ןעזייוו וצ ןעיירט רימ ןוא

 ןייק טינ ךױא רע זיא תונובשח ףיוא זַא ןוא םייח רעד ןיא

 םהיא בָאה ךיא .ןעגָארטרַאפ ןענעק טינ סע נעלפ ךיא ,עקילַאק

 .ןעשימ טינ ךיז לָאז רע זַא ,טושּפ ץנַאג טנָאזעג לָאמ רָאּפ ַא

 רעטייוו ךיז טָאה רע ןוא ,טרַאעג טינ רעבָא םהיא טָאה סָאד

 | .טשימעג

 -קעװַא טינ ןָאססעל ןעזיד ךיא טלָאװ ןיילַא םעד בילוצ ,ךָאד

 : עטכישעג ַאזַא טריסַאּפ רעבָא טָאה לָאמנייא .ןעפרָאװעג

 ןעטרָאד .רָאלרַאּפ ןיא ןענרעל יִאב םעד טימ געלפ ךיא

 עצרַאװש טימ ןעניױצַאב ,רעשטדנניקַאר א ןענאטשעג ןיא

 .סגנירּפס ףיוא ןעוװענ זיא רעשטדגניקַאדר רעד ;רָאה-?עמעק
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 ןהעג רעדעװטנע ךיא געלפ ,יֵאב ן'טימ ןענרעל געלפ ךיא תעשב
 -גניקַאר ןיא ןעניו ךיז רעדָא ,קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ן'רעביא

 זיב טראוועג ןוא ןעסעזעג ןיב ךיא תעשב ,לָאמנייא ..רעשמ
 -רע םהיא בָאה ךיא סָאװ ,ןובשח ַא ןעכַאס טעװ רעליש ןיימ

 -עג טָאה גנירּפס יד זַא ,טניוװ-צ ױזַא ךיז ךיא בָאה ,טרהעלק
 ןוא עטסָאבעלַאב רעד טגָאזעג ךיילג סָאד בָאה ךיא  .טצַאלּפ
 ,סניימעג בָאה ךיא .קזיחה ן'רַאפ ןעלהָאצַאב וצ ןענָאלשענרָאפ

 ןענייז ייז םירָאװ ,ןעמהעננא טינ נַאלשרָאפ ןיימ ןעלעוו ייז
 -ךָאטס רעד .טַָאהעג תועט ַא רעבָא בָאה ךיא .ךייר ץנַאג ןעוועג

 -ענניירַא טָאה ןעמ ןוא ,הכאלמ-לעב ַא ךָאנ טקישעג טָאה רעּפיק
 לָאמ ןעטסקענ םעד ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .גנירּפס עיינ ַא טצעז

 ,ראלאד ייווצ רַאפ) ליב ַא טגנַאלרעד רימ ןעמ טָאה ,ןָאססעל םוצ
 .טלהָאצעג ןיימ ןופ ןעמונענּפָארַא טָאה רע ןעכלעוו ,(ךיז טכַאד

 ,ראלאד ייוצ יד טינ .טפאהלעקע טלהיפעג ךיז נָאה ךיא

 יױזַא ,טכודענ ךיז טָאה ריס .טרענרעעג ךימ ןענָאה ,ךילריטַאנ

 -בָארנ ענעשַארג יד .םינּפ ןיימ טשטַאּפוצ ריס טלָאװ ןעמ יו

 -רעענ ךימ טָאה ,םעד ןיא טקעטשענ טָאה עכלעוו ,טייקשיננוי

 -העלקרע תיבה-לעב םעד טלָאװעג בָאה ךיא .גערב ַא ןהֶא טרעג
 ךיא בָאה ןָאטעג .זיא רע שנעמ "רעלעדייא , ןַא רַאפ סָאװ ןער

 .ןעמוקעג טינ ןיהַא ךיא זיב רהעמ רעֶבֶא ,טינ סָאד

 ענעדישרַאפ ןעוװעג ןענייז סע .ליּפשייב ןייא רָאנ זיא סָאד

 םעד בילוצ ןָאפסעל א ןעפרַאװקעװַא געלפ ךיא ,ןעֶלַאפ ערעדנַא

 ,ןעדנעטשמוא עלעיצעּפס בילוצ רעדָא ,רעליש םעד ןופ רעטקַארַאכ

 .ןָאפסעל םעד טלעגנירעגמורַא ןעבָאה עכלעוו

 יז זיא .,רעטנַאסערעטניא ןעוועג רימ זיא ?וקסדננינוויא יד

 .ןעטַאנָאמ-רעטניװ יד ןיא רָאנ ןעפָא ןעוועג רעבָא

 טפנוקנייא ןעניסעמלענער א טאהעג בָאה ךיא ןעוו ,רעטניוו
 עטסניטיונ סָאד .השקשינ ןעוועג ךָאנ זיא ,לוקס-גנינוויא רעד ןופ
 זַא ,ןעפערט לָאמַש טנעלפ רעבָא רעמוז .טנרָאזַאב ןעוועג זיא
 ןופ טפנוקנייא ןייק ןעוו ןוא ,גינייוו רהעז ןעוועג זיא סנָאססעל
 .גנע ץנַאנ ןעמוקסיוא טנעלפ ,ןעוועג טינ ךיוא ןזיא ןעלקיטרַא
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 .רעלטסניס ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק ךיא ןיב דלעג ןענרָאב ףיוא

 ןעכַאז עכלעזט ףיוא זיא יורפ ןיימ ןוא ,טמהעשענ ךיז בָאה ךיא

 יז ןעו ,ןעטייצ ןעוועג ןענייז סע .הירב ןייק ןעוועגנ טינ ךיוא

 זַא ,ןעפערט רָארג רעבָא טנעלפ ;סנָאטסעל טאהעג ךיוא טָאה

 ןעוו ,ןעכָאװ ןעוועג ןענייז סע .גינייוווצ טַאהעג ךיא בָאה ןַאד

 .האצוה עצנַאג יד ןעטלאהעגסיוא סנָאססעל ערהיא טימ טָאה יז

 טגעלפ סע ןוא ,גיד'השקשינ ןענידרַאֿפ געלפ ךיא ןעוו

 רעהירפ רימ ןענעלפ ,טנַאה ןיא עמוס עשביה ַא ןעכַאמ רימ ךיז

 .טַאנָאמ ןעצנַאג ַא ףיוא סרעניד טימ ןעגרָאזַאב ךיז ץלַא ןופ

 ןעוועג ןַאד זיא ,ירעוַאב רעד ןופ טייוו טינ ,טירטס לענַאק ףיוא

 ;ןעסע ןעגעלפ רימ ואוו ,ןַארָאטסער יועכילטסירק רעניליב ַא

 סטעקיט "ןָאשײטימַאק , גיסיירד ןעפיוקנייא טרָאד רימ ןעגעלפ

 .(זיײרּפ ןערעגיליב ַא רַאפ)

 ַא ןעכוזַאב לָאז ךיא זַא ,ןעפָארטעג ןעטלעז טינ טָאה סע

 טָאה סָאװ ,ןעכלעזַא ןעביילקסיוא ךיז געלפ ךיא .ּפַאש-ןָאָאּפ

 רַאב ערעזנוא ואו ,דנעגעג םעד ןופ רעטייוו סָאװ ןענופענ ךיז

 ,טירטס דנערג ףיוא ןעוועג זיא רענייא .טניואוועג ןעבָאה עטנַאק

 ןעו .וצ רעסַאװ םוצ רעטייוו ךָאנ רעטייווצ א ןוא ,טטיפ ןעבעל

 עדנע םייב ךילכעזטּפיױה ,הירפ רעד ןיא ןיהַא ןעמוק געלפ ךיא

 גנַאל ןיוש םעשזרייוו יד ןענייז רעטיײברַא יד ייב ןעוו ,ךָאװ

 טימ דוַארק ןעצנַאג ַא ןעניפעג ןעטרָאד ךיא געלפ ,טנעּפסעג

 -רַאפ םוצ לעקעּפ ַא טימ רעדעי ,עשירייא סנעטסיימ ,רעדניק

 "ביה ַא ןעטרַאװ וצ ןעטרָאד ןעמוקסיוא רימ טגנעלפ לָאמַא ,ןעצעז

 ןהעטש ךיא געלפ .רימ וצ ןעגנַאגרעד זיא סע רעדייא טייצ עש

 | ,סענעצס ענעדישרַאפ יד ןעטכַאבָאעב ןוא

 ןעמהענ ןעמ טנעלפ רעּפעש-ןָאָאּפ ייווצ יד ןופ םענייא ןיא

 טניוטשרע געלפ ךיא ןַא ,ןעטייקגיניילק עבלעזַא ןכשמ א סלַא

 ןייק טינ ,לעפעל עטלַא ןַא ,סרעָארד רָאּפ ַא ,רמעה ַא :ןערעוו

 ירַאפ לָאמַא בָאה ךיא ,ןעקָאז רֶאּפ ייווצ רַאנָאז ןוא ,ענרעבליז

 .רעכעל ייווצ טימ טוָאקיטטעּפ ַא יו ןכשמ ַאזַא ךיז ייב טנעכייצ

 טימ יקנעי רעטלַא רעכיוה ַא ןעוועג זיא רעּפיקיּפַאשדןָאָאפ רעד

 ןייז .טַאלַאכ ןעסייוו א ןעגָארט טנעלפ רע ..דרָאב רעסייוו א
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 ,טביולגענ ךיא בָאה ביֹוהנֶא ןופ ,( שטוָאר ןעוועגנ זיא ןעמָאנ

 ןעוועג רע יא ,סנעטשרע רעבָא ,םהיא ךיז טסַאּפ ןעמָאנ רעד זַא

 ,לעכיימש ןעמענעגנָא ַאזַא טַאהעג רע טָאה ,סנעטייווצ ןוא ,ךיוהדוצ

 ןעגעלפ רעדניק יד .ןעפרָאוװעגקעװַא ךייקגראפ םעד בָאה ךיא זַא

 ןעהיצ םהיא ןענעלפ ייז .,ןייװ-ןעּפורג רעטנוַאק ן'פיוא ןעציז

 רעטסימ .!שטוָאר רעטסימ, :ןעיירש ןוא טָאלַאכ ןייז רַאפ

 טגעלפ רע ןוא .םינּפ ןיא ןכשמ םעד םהיא ןעקור ןוא " ! שטואר

 ,סענויב ענייז טימ ןהעגנֶא ךיז ןוא ןעלכיימש גיטומטוג ץנַאג

 טגעלפ תונכשמ עליפ רַאפ .,סָאד ןעמ טניימ םהיא טינ יו ױזַא

 ןיא רעבָא .ףניפ וצ רַאגָאז רעדָא ,טנעס ןהעצ וצ ןעגרָאב רע

 ןעכַאז ערעייט ןעננערבניירַא ןעמ טגעלפ ּפַאשדָאָאּפ ןעבלעז םעד

 "ןיקס-לעיס ןע'תמא ןַא ןהעזעג לָאמַא ןעטרָאד בָאה ךיא ,ךיוא

 .ירלעושזד עלופטרעוו ןוא טוָאק

 "עג םהיא ייב ךיא בָאה ,טנעמָאמ ןעיירפ ַא ןיא ,לָאמנייא

 ַאזַא ןעמהענ וצ עינַאּפמָאק רעד ךיז טניל סע ױזַא יװ טנערפ

 רימ רע טָאה .סרעָארד רָאּפ ַא רעדָא ןעקָאז רָאּפ ייווצ יוװ ןכשמ

 : טרעפטנעעג

 יד םימ .ןעמהענסורַא סיוועג ןעמ טעוו סרעארד ראּפ יד,

 ןעק סנעטסיימ ןוא ,רעכיז רימ ןענייז טנעס ןהעצ רעדָא ףניפ |

 .?רעמָאטסָאק םעד ךיא

 ןעלמַאז וצ םוא ?לעיצעּפס ,טדערוצ םהיא טימ ךיז בָאה ךיא

 -ניא טסואוורעד ךיז בָאה ךיא ןוא ,?עקיטרַא ןַא רַאפ לַאירעטַאמ

 בילוצ ןעמוקעג תונכשמ יד ןענייז ָאמַא .,ןעכַאז עטנַאסערעט

 רַאּפ ַא יז ןעצעזרַאפ לָאמַא ,סעטסָאבעלַאב יד ןופ תורכש רעד

 ָאטינ זיא םע לייװ טושּפ ,ןעקָאז רֶאֹּפ ייווצ רעדָא ,סרעָארד

 .סּפַאנש ַא ףיוא ָאטינ זיא סע ל?ייוו לָאמַא רעבָא . טיורב ףיוא

 .ןהעז טינ לָאמניײק ץַאלּפ ס'שטוָאר ןיא ךיא געלפ ןעדיא ןייק

 ךיז בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ רעשימָאנָאקע ַאזַא

 ןעטנַארנימיא עטנעגילעטניא ערעזנוא ןעשיווש ןַאד זיא ,ןענופענ

 -עג ךָאנ ןעבָאה זנוא ןופ עליפ .םהַאנסיוא ןייק ןעוועג טינ

 סעּפע ייב רערָא ,ןעראגיס ,ךעלדמעה ייב ,סירָאטקעּפ ףיוא טייברַא

 יי

 .(טקעזניא ןימ ַא) "לעטיירּפ, ַא טסייח שטואר 5
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 .ןיילק ןעוועג ןענייז ןעטסנידרַאפ ערעייז .ריירט רעדנַא ןַא

 ,םייה רעד ןופ הכאלמ-לעב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,טנַארנימיא רעד

 טבעלעג טָאה רע ןוא ,רהעמ ךס ַא טנידוַאּפ אקירעמַא ןיא טָאה

 .ונוא טימ ךיילגרַאפ ןיא ץירּפ ַא יו

 אקירעמַא ןיא ָאד ןעבָאה סָאװ ,רָאּפ א ןעוועג ןענייז םע

 ןעבָאה ייז ןוא ,טסיטנעד רערָא רָאטקָאד ףיוא טרידוטשענסיוא

 ןעגָאלשעגוצ ךיז טָאה דערעדנַא ןַא .טלעג עטוג ןעניררַאפ ןעמונעג

 -נעגילעטניא-בלַאה עכילטע ןעוועג ןענייז רעטייוו .ירָאטקעפ א וצ

 ןענייז דנַאלסור ןיא סָאװ ,ןעטנעגילעטניא-לעטרעפ רעדָא ,ןעט

 ןיא ןערעדנַא ןַא ייב טײברַאעג רעדָא טייל-סטפעשעג ןעוועג ייז

 .םענויב ןיא ןיירַא ךיילנ ייז ןענייז אקירעמש ןיא ןוא ,טפעשענ ַא

 .זנוא טימ טשימענברוד ןעוועג ןענייז סָאװ ,עכלעזַא ןיימ ךיא

 יַאמ רעייז ןיא ןענייז ייז .םהָאנסיוא ןַא ןעוועג ןענייז עלַא עזיד

 לענש ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,לענש ץנַאג ןעסקַאװעג ענַאֿכ רעלעירעט

 -ָאס ערהיא ןופ ןוא ץנעגילעטניא רעשיסוד רעד ןופ טליײטענּפָא

 ןערעדנַא ן'פיוא רענייא ןעבָאה רימ .ןעסערעטניא עשיטסילַאוצ

 -רוב סלָא טכַארטַאב ייז ןעבָאה רימ .גנוטכארַאפ טימ טקוקעג

 ."סּפמערט ,, ,םינצבק סלַא זנוא ייז ןוא ,סעיושז

 ןופ עגינייא ןענעלפ רעבמעצעד ןעט91 םעד ןופ דנעוװַא םעד

 רעזנוא ףיוא ןעמוק ןוא דנַא?סור ןָא ןענָאמרעד ךיז סעיושזרוב יד

 רעייז ןוא ,עגינייא רָאנ רעבָא ,ללָאב-רהָאידיינ ןעשיטסילאיצַאס

 .רענעלק ןערָאװעג רהָאי ןעדעי טימ זיא ?הָאצ

 .ָאָאל ןערידוטש וצ ןעטַארעג ךימ ןעבָאה עטנַאקַאב ענינייא

 -עכער ַאזַא ןעוועג ייברעד זיא ,תילכת ןופ ענַארפ רעד רעסיוא

 -ַאל ןעליּפש אקירעמַא ןופ ןעבעל ןעבילטנעפע םעד ןיא :גנונ

 גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס יד ןוא ,עלָאר עטסניטכיוו יד םסרעי

 עניימ ןעבָאה ,ָאזלַא .טרעיִאֿל ענענייא ערהיא ןעבָאה ףרַאד

 ,טביולגעג ,ןעסָאנעג רענַאקירעמַא עניימ ךילכעזטּפיוה ,דניירפ

 טַאװירּפ עניימ ןיא יא גלָאפרע ןעבָאה ךיא לעװ רעיִאל סלַא זַא

 .גנוגעוַאב רעד ןופ ןעסערעטניא יד ןיא יא ,ןעסערעטניא

 ,סרעיאל גונעג ןעוועג ןענייז לַאטרַאװק ןעשידיא םעד ןיא

 רענַאקירעמַא ןעוועג עַּלַא ייז ןענייז עמהַאנסיױוא ןייא טימ רעבָא
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 טינ ןעבָאה ןעדיא ערעזנוא ןופ בור סָאד ןעמעוו טימ ,ענערָאבעג
 "עג ןיא םהאנסיוא רעגיצנַײא רעד .ןעדיירנעמאזוצ ךיז טנעקעג
 רעטלאב ןענילָאמַא םעד ןופ רערהיפ רעד ,ריבשַאמ רזעילא ןעוו
 .ןעמאזוצ אקירעמא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעמעוו טימ ,"םלועיםע
 יב טייבראעג אקירעמא ןיא רע טָאה רֶהֶאי רַאֹּפ עטשרע יד
 ןוא ,לוקסיָאָאל ַא ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא ךָאנרעד .ךעלדמעה
 טנעפעעג טָאה רע .רעטנידנעעג א ןעוועג ןיוש רע זיא טציא
 {יא ןעמ טָאה ךימ ,(*קיטסארּפ עסיורג ַא טַאהעג טָאה ןוא סיּפָא ןא
 רעטנעזיוט .םהיא ןֹופ רעסעב ךס ַא טנעקעג לַאטרַאװק םעד
 -טטסילַאיצַאס יד ףיוא רענדער סלַא טנעקענ ךימ ןעבָאה ןעשנעמ
 יוזא ןוא .לוקסיגנינוויא רעד ןיא רערהעל סלַא ןוא ןעגניטימ עש
 עלַא ןעבָאה ,טלעג עטוג ןענידרַאפ ןעמונעג ךיילנ טָאה ריבשַאמ יו
 .קיטקארּפ עטונ ַא ןעבָאה סיוועג ?עװ ךיא זַא ,טגָאזעגסיױארָאפ

 -אָאֹל רעד ןיא ןעֶמוקעגנָא ךיא ןיב 1888 רעבמעטּפעס ןיא
 (רָאטקעריד) "ןעיד, רעד .שזדעלַאק איבמָאלָאק ןופ גנולײטּפָא
 ןעװעג זיא גנולײטּפָא רעזיד ןופ ראסעפָארּפ רעטסגיטכיוו ןוא
 ַא ןופ ןַאמ א ,טינש ןעטלַא םעד ןופ רענאקירעמַא ןַא ,טיַאווד
 -ענּפָא ןא ןוא דרעב-ןעקַאב ערעטיש עניילק טימ ,גיצפופ רהָאי
 -יימש ןעשינַאקירעמַא ןעגולק ַא טימ ןוא פול עטשרעביוא עטלָאג
 יד ןופ ןוא ?יפ טינ ןעוועג ןעסרוק יד ףיוא ןענייז ןעדיא .לעכ
 ,רעגיצנייא רעד ןעוועג ךיא ןיב ןעטנארגימיא עשיסור

 ,רענאקירעמַא עטכע ןעוװעג ןענייז ןעטנעדוסס עטסיימ
 יורעמַא ץלַא --- רענאקירעמַא-שירייא רעדָא רענאקירעמַא-שטייד
 עכייר עטנַאקַאב וצ טרעהעג ןעבָאה עגנינייא .ענערָאבעג רענַאק
 ינעעג ןעװעג ןענייז ייז ןופ עגינייא .סעילימאפ רענאקירעמַא
 .ןעשנעמ עלעדייא ץנַאנ ןוא ןעטעטיזרעוינוא ןופ עטגיד
 גינייו יו סקורדנייא ןַא טכַאמעג ריס ףיוא ןעבָאה ערעדנַא
 ןעמוקאב טָאה ןעמ רעדייא ןעמַאזקע ןייק םירָאװ .עטעדליבעג
 .םרעדָאפעג טינ ןַאד ךיז טָאה ַאָאל ןערידוטש וצ טכער סָאד

 ןופ רהָאו עכילטע עטצעל יד .1995 ןיא ןעברָאטשעג זוא רע )*
 .דנולב ןעצנַאגניא ןעוועג רע זיא ןעבעל ןייז
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 ,היור ןהעוענסיוא ךיוא רימ ןעבָאה עטעדליבעג יד ליפא רעבָא

 -עגסיוא ךיז ייז ןעבָאה ןעלַאעדיא ןופ ןוא ;טלעקיווטנע גינייוו

 ןופ ןעװעג ןענייז ייז ,ןעטנעדוטס עשיסור יװ טינרָאג ,טכַאל

 ,בולק ןעשירארעטיל ןיימ ןופ סיִאב יד יװ ּפיט ןעבלעז םעד

 ןערָאװעג טנַאקַאב ךיא ןיב ןעטנעדוטס יד ןופ רֶאֹּפ ַא טימ

 -לעוװ ,םענייא טימ ךילכעזטּפױה ,עגירעביא יד טימ יו רעטנהענ

 דנַאלג טימ ,רערַאד ַא --- רימ ןופ רעטלע ךס ַא ןעוועג זיא רעכ

 קנערעג ןעמָאנ ןייז) ןעפיילש יד ייב רָאה ענערילָאק-לָאטש עגיצ

 ,ןערעדנַא םעד ןעבעל רענייא ןעסעזעג ןענייז רימ ,(טינ ךיא

 "טַאלּפ רעד ףיוא ןעזיװַאב ךיז טָאה רָאסעּפָארּפ רעד רעדייא ןוא

 םעד ןערעהרַאפ ךיז טייהרעליטש לָאמַא רימ ןעגעלפ ,עמרָאפ

 סָאװ ,ןעדנוטש ייװצ יד ךָאנ .ןערעדנַא םעד רענייא ןָאססעל

 טפָא רימ ןעגעלפ ,רעמיצ-סַאלק םעד ןיא ןעגנערברַאפ ןענעלפ ךימ

 | .ןעסעומש ןוא ןעמַאזוצ ןהענ

 ךרוד ןעמוקעגסױרַא זיא טפַאשטנַאקַאב ערעמיטניא רעזנוא

 ,עדער ַא ם'לָאסרענניא ןעטלַאהטנע טָאה עכלעוו ,ערושָארב ַא

 ךקעל רעד ייב גידנעציז ,ךיז טימ טָאהעג בָאה ךיא עכלעוו ןוא

 ,טסיאעטַא ןַא זיא רע זַא ,טגײצעגסױרַא ךיז טָאה סע ,רושט

 -עטַא רענַאקירעמַא ןַא .ןע'לָאסרעגניא ןופ רעננעהנָא רעסייה א

 טגעמ ןעשנעמ ַאזַא רַאפ .ךיוא לַאקידַאר א ןיוש טסייה טסיא

 ןליפא ןוא טסילַאיצַאס ַא ,רעסקעט-לעגניס ַא ןייז ןיוש רהיא

 .עטייצ ענעי ןעגעו תמא סָאד זיא סלַאפנעדעי .,טסיברַאנַא ןַא

 ןעװעג זיא ,טנערעלעג ןעבָאה רימ סָאװ ,ךַאז עטשרע יד

 ךוב רעקיד רהעז רעסיורג ַא ,קרעוװ עשילננע עטלַא ס'ןָאטסקעלב

 ןעגעוו רעדנעב עקיד יירד ס'ןָאסראּפ ןוא ,"ָאָאְל ןָאממאס , ןעגעוו

 ,טסייה סָאד) ןעטקַארטנָאק וצ ךייש ןענייז סָאװ ,ןעצעזעג יד

 טּפיוהרעביא ןוא ,טינ יצ ,רענעבירשעג ַא יצ ,ךַאמּפָא ןעדעי וצ

 םעד ןוא ןעשנעמ ןייא ןעשיווצ תוכייש רעלעירעטַאמ רעדעי וצ

 .רעגיד'לכש ַא ןעוועג זיא רעכיב יד ןופ טלַאהניא רעד .(ןעטייווצ

 םָאה ךיא סָאװ ,ארמג לעסיב סָאד טקנעדענ בָאה ךיא טייוו ײה

 .ארמנ ןא טרעניארע ךימ סָאד טָאה ,לענניא סָּלֵא טנערעלענ

 ,רעטקַארַאכ ןעזיד טאהעג קרעוו ס'ןָאטסקעלב טָאה ךילכעזטּפיוה

 .ןיז ןעשיפָאזַאליפ ַא ןעבָאה םהיא ןיא ןעלעטש עליפ
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 ןעוועג רימ "ס'ןָאטסקעלב ,, טלָאװ ןעזעל םוצ ךֹוב ַא סלַא םתס
 ןעװעג ריס סָאד זיא רעבָא םוידוטש ַא סלַא .טנַאסערעטניא

 ףרַאד סָאװ :ןעגָאלקַאב ךיז נעלפ ךיא .גילייווננַאל ןוא דמערפ

 ןעשיווצ ןעבָאה הטימס .רמ ןוא ןוַָארב ,רמ זַא ,ןערַא רימ סָאד
 ןוא ?ןֶא רימ סָאד טהעג סָאװ ?בוח ַא רעביא ךוסכס ַא ךיז

 יד ןופ ךעלדיירד יד ?ןעריסערעטניא ךימ סָאד ןעק ױזַא יװ

 -ייב סלַא ןערָאװעג טכַארבעג ןענייז סָאװ ,סעסייק ענעדישרַאפ

 ,ּפיצנירּפ ןעשיטסירוי םענעי רעדָא םעד ןערעלקרע וצ ןעליּפש

 ע'תמא ןייק ;טריסערעטניארַאֿפ ָאי זייוונעטייצ ךימ ןעבָאה

 בָאה ךיא רעבָא .טָאהעג טינ ךיא בָאה דומל ַאזַא וצ גנוגיינ

 .קשח םענעגנואווצעג ַא טימ טנרעלעג

 -טא 9 רעמונ ןופ דרַאי ן'ףיוא טניואוועג ןַאד ןעבָאה רימ

 טָאװירּפ רעטלַא ןַא ןופ רָאלּפ ןעטשרע ן'ףיוא ,טירטס ינריוט

 -רָאד .ךעלרעמיצ עקניניילק יירד טָאהעג ןעבָאה רימ ואוו ,זיוה

 ןיא ןעגרָאמ ףיוא ןוא ,רושטקעל יד ןעניטרעפוצ ךיא געלפ ןעט

 יז ,דעטייוועלע וינעווע עטירד םעד ףיוא גידנערהָאפ ,הירפ רעד

 םורַא ןעוועג ןַאד זיא שזדעלַאק ַאיבמָאלָאק) ןערעטעלבכרוד רעדיוו

 .(ינעווע ןָאסידעמ ןוא טירטס רעט7
 ,ןעגערפ ךימ טנעלפ רָאסעּפָארּפ רעד ןעוו ,שזדעלַאק ןיא

 םונימ רעד ףיוא .ניטכיר רעמיא -- ןערעפטנע םהיא ךיא נעלפ

 טימ ןערעפטנע רַאנָאז ןוא ןערעוו טריסערעטניאראפ ךיא געלפ

 "סטרוָאק טוימ , ןיא ןעמהענ ?ייטנא ךיא געלפ ךיוא ,טייקמיראו

 רעבָא .סערעטניא טימ ךיוא -- סלעיירט עטש'רמולכ ןיא ---

 ץנַאט ךיא זַא ,ןעלהיפ רעמיא ךיא געלפ ןעצרַאה ןיא ךיז ייב

 | .הנותח רעדמערפ ַא ףיוא

5 

 -- .גניריס דראודע --- .גנורהאפרע עמהענעגנאנוא ןא

 עטהענעגנַאנוא עטייווצ ַא -- .לעגָאפדלָאו שזדָאשזד

 .רעיָאל םיוא רעוו ךיא --- .גנורהאפרע

 ךילנהעוועג ןעמ זיא ,שזדעלַאק ןיא ָאָאל טרידוטש ןעמ ןעוו

 ןעמ ואוו ,סיפָאיָאָאל ַא טימ ןעדנוברַאפ טייצ רעבלעז רעד וצ
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 עטשרע ןיימ .רעגייטש ןעשיטקַארּפ ַא ףיוא עיסעּפָארּפ יד טנערעל

 ךיא .עמהענעגנא ןייק טינ ןעוועג זיא טרָאס ןעזיד ןופ גנורהַאפרע

 ןיב ךיא רעבָא ,סיּפָאדָאָאל ןעסיורג ַא ןיא ןעטָארטעגנײרַא ןיב

 ..ןעפָאלטנַא ןעטרָאד ןופ ךיילג

 ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עמריפ-ָאָאֿפ רעניזָאד רעד וצ

 "גַאקַאב ַא רעניימ טרידנעמָאקער ךימ טָאה ,ןעטסירק רענַאקירעמַא

 .ןָאסנָארַא רעמָאנ ן'טימ דיא ַא ,ןַאמסענזיב רעדייס-טסיא ןַא ,רעט

 .שיסור ןעק סָאװ ,ןַאמ ןעננוי א טכוזעג דָארג ןעבָאה סרעיאל יד

 .טייק רעסיוועג ַא וצ ןעבָאה טפרַאדעג ייז ןעבָאה טנעדוטס אזַא

 םהיא ןעבָאה ייז ןוא ,רימ ןעגעוו טלהעצרעד ייז טָאה ןָאסנַארַא

 ןוא ,עגיטכיוו ַא ןעוועג זיא עמריפ יד ,ןעגנערב ךימ ןעטעבעג

 .םנַאשט רעטוג ַא סָאד זיא רימ רַאפ זַא ,טנעכערעג בָאה ךיא

 ןעמונעגפיוא ךימ טָאה עמריפ רעד ןופ רעיאל-טּפױה רעד

 : עדנעגלָאפ סָאד טרהעלקרע רימ טָאה רע ןוא ךילדניירפ

 ששיסור טימ קַאּפ ַא ןַארַאפ זיא רענייז סייק רעסיוועג ַא ןיא

 רע ליוװ ָאזלַא ;ןעטנעמוקָאד ענעדישרַאפ ןוא ףירב עשטייד ןוא

 "בַאנ ןוא טכירַאב ַא םהיא ןעבעג ,ןעזעלכרוד ץלַא סָאד לֶאז ךיא

 .ןעזיינַא רימ םעװ רע עכלעוו ,ןעריּפַאּפ יד ןעצעזרעביא רעה

 .טגָאזעג טינ טשרעוצ רימ רע טָאה סייק ַא רַאפ ןיא סָאד סָאװ

 םענייפ ַא ןיא קסעד ןעסיורג ַא ןעבעגעגּפָא רימ טָאה ןעמ

 ךיא ,טייברא רעד וצ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןוא ,רעמיצ רעגיטכיל

 ןהעגרעד םנעקעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא .,ןעזעלעג ןוא ןעזעלעג בָאה

 "יסור ַא ןופ טָארקנַאב ַא ןענעוו סעּפע ךיז טלעדנַאה ָאד זַא ,זיא

 "נעייז ,טָאה רעכלעוו ,ןעמָאנ ןעשיריא ַא טימ ןַאמ-סטפעשעג ןעש

 -רעגייז רעשירַאצייװש ַא ייב ערַאװ טפיוקעג ,דנַא?סור ןיא גיד

 .עמריפ

 ןעטייהלעצנייא ענעדישרַאפ ןעטלַאהטנע ןעבָאה ןעריּפַאּפ יד

 טנעכייצרַאפ ךיא בָאה ףירב ןעדעי ןופ ,רעפיצ ענעדישרַאפ טימ

 : .רקיע םעד

 ןוא ,(גָאטשרענָאד) גָאט ןעצנַאנ ַא טײברַאענּפָא בָאה ךיא

 ךיא ןעוװ ,גָאטיירּפ .ןעגרָאמ ףיוא ןעבילבעגרעביא ךָאנ זיא סע

 ןעריּפַאּפ יד טימ פירב יד ןעריטָאנ ןוא ןעזעל ןיימ טגידנעעג בָאה

 רעסיועג ַא ןיא טכַארבעג עלַא ייז בָאה ןוא ךעלריּפַאּפ ןוא
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 טָאה ייברעד .טכירַאב ןיימ ןעבענעגּפָא ךיא בָאה ,גנונדרָא
 ןייא ייב .ןעגנוקרעמַאב ענעדישרַאפ טכַאמעג רעיָאל-טּפױה רעד
 -עג םהיא בָאה ךיא ,השק ןערָאװענ עטכישעג יד רימ זיא טקנוּפ
 זַא ,טרעפטנעעג ריס רע טָאה םעד הוא ןוא ענַארפ ַא טלעטש
 -ימיא ןַא ןיא ,ןָא טחעג סעצָארּפ רעד ןעמעוו ןעגעג ,ןַאמ רעד
 ךס א טימ אקירעמַא ןייק ןעמוקעג טשרָאקַא ןזיא רע זַא ;טנַארנ

 ןעגעוו עשעּפעד ַא ןעטלַאהרע טָאה ,רעיִאל רעד ,רע זַא ;ערַאװ
 ןעזָאלעג רע טָאה ,טַאטלוזער סלַא ןוא ,ץייוש רעד ןופ םהיא
 יד םהיא ייב ןעמונעגוצ ןוא גנוניואוו ןייז ןיא קסיבָא ןַא ןעכַאמ

 -לשַאב יד .טכַארבעג ךיז טימ טָאה רע סָאװ ,ערַאװ עצנַאג
 ןעפָאלטנַא הרוחס רעד טיס ןיא רע זַא ,ןעוועג ןיא גנוניד

 ,רהיא רַאפ ןעלהָאצַאב וצ טינ קעווצ ן'טימ ,אקירעמַא ןייק

 -םיוא ךיא ןיב ,זיא ָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא ןעוו
 ,ןעגנורּפשעג

 עלָאר יד ןעליּפש לָאז ךיא טליוו רהיא זַא ,סָאד טסייה --|

 ףיוא טָא --- ןעפורעגסיוא ךיא כָאה --- ! ךייא רַאפ ןָאיּפש ַא ןופ
 ? ךימ רהיא טפרַאד םעד

 ,ןערָאװעג םמותשנ זיא רעיִאל רעד
 ןערידוטש טליוו רהיא זַא ,טגָאזעג רימ ךָאד טָאה ןעמ ---

 ,טרעפטנעענ רע טָאה --- ,ָאָאל

 .וויטקעטעד 8 ןייז וצ טינ רעבָא ,ָאי --
 !רעבױר ַא רעבָא זיא ןַאמ רעד ---

 .ויטקעטעד ןייק טינ רעבָא ןינ ךיא --

 ףרַאד ןעמ .ןהעטשרַאפ טנעקעג טינ טולָאסבַא ךימ טָאה רע
 טאהעג דנַאלסור ןיא טָאה "ןָאיּפש , טרָאװ רעד זַא ,ןעקרעמַאב
 ןָאיּפש ַא ןייז וצ .אקירעמַא ןיא יו גנוטיידאב ערעגרע ליפ ַא
 -דנעש יד ןעוועג דנַאלסור ןיא זיא (ןויטקסעטעד) קישטסיס רעדָא
 אקירעמַא ןיא .ןעלעטשרַאפ ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,ךַאז עטסכיל
 ןיא .סענזיב עלַא יו סענזיב א וויטקעטעד ַא ןייז וצ זיא רעבָא
 -ענ גנוטייצ עטסניטכיוו יד טָאה ,סטעסושטאססאמ ,רעטסואוו
 ַא זַא .(ןָאיּפש רערעטסואוו רעד) "יַאּפס רעטסואוו יהד , ןעסייה
 רעכלעוו ,ןעשנעמ א ןעריטסערַא ןעזָאל וצ ןעמעש ךיז לָאז רעוָאל
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 םענעי זיא סָאד --- ערַאװ עדמערפ ןעמענרַאפ ןיא טגידלושַאב זיא

 - .ךילפיירנַאבנוא ןעמוקעגרָאּפ רעוֶָאל

 רעטסימ ,דניירפ ןיימ ןוא ,סעכ טימ קעוװַא ןיב ךיא ,ץרוק

 רעיאל רענעי זַא ,ןעבענעגרעביא ךָאנרעד רימ טָאה ,ןָאסנָארא

 .ןיב ךיא "קנערק} 8 רַאפ סָאװ טרעדנואוועג ךיז טָאה

 עצנַאג יד ןעפרַאװאוצקעװַא ןעוועג זיא קנַאדעג רעטשרע ןיימ

 .טרעדנעעג םולשַאב ןיימ ךיא בָאה ךַאנרעד רעבָא ,סענזיביָאָאל

 סָאװ ,רעיָאל ַא ןעניפעג רָאנ ףרַאד ןעמ : טכַארטעג ךיז בָאה ךיא

 ןייק ןייז טינ טעװ ןַאד ןוא ,שנעמ רעלעיפיצנירּפ ַא ןייז לאז

 ךיא .ָאָאל ןערידוטש וצ ןערעהפיוא לָאז ךיא סָאװראפ ,ךאזרוא

 רענאקירעמַא ןא ןעוועג זיא סָאד .ןענופעג דלאב רעיאל אזא בָאה

 ןעמוק טגעלפ רעכלעוו ,גניריס דרַאודע ןעמָאנ ן'טימ טסילַאיצַאס

 .קעטָאילביב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןענניטימ ערעזנוא ףיוא

 ,טירטס רעבמיישט 28 ןיא ןעוועג זיא סיפָא-ָאָאל ןייז

 ץנַאג ַא ןופ רעבָא ,קייטסימ ַא טכַאמעג רעדיװ ךיא כָאה ָאד

 ןייק רעבָא ,טַאהעג עקַאט רע טָאה ןעּפיצנירּפ .טרָאס רעדנַא

 | .טינ סענזיבדָאָאל

 ,גיסיירד-ןוא-עכילטע דהָאי ַא ןופ ןַאמ ַא ןעוועג זיא גניריס

 ןעבעגעג םהיא ןעבָאה ייז ןוא עכייר ןעוועג ןענייז ןערעטלע ענייז

 ןעוועג זיא ןוא שזדעלַאק טנידנעעג טָאה רע .ננוהיצרע עטונ ַא

 ס'ריּפסקעש ןופ ןוא עיזעָאּפ טַאהעג ביל םָאה רע .ןעזעלַאב טוג

 -יּפ עגילדנהעצ גינייווסיוא ןעזעלרָאפ טנעקעגנ רע טָאה קרעוו

 טא שנעמ רעשיטקַארּפ ןייק ןעוװעג טינ רעבָא זיא רע .סעשזד

 | .טינ ךיוא רעיִאל רענשזַאװ ןייק

 ,רעטכעלעג ןעשרעדניק ַא טימ ןעכַאלוצ ךיז רע טנעלפ טפָא

 טכיזעג ןייז טגעלפ ,ךַאז עטסנרע ןַא ןעזעלרָאפ טנעלפ רע זַא ןוא

 ,ןערעוו טרעטסײנַאב טנעלפ רע ןעוו ,לָאמַא .טסנרעדוצ ןיוש ןייז

 .גנוצ רעד ןעּפעשטרַאפ םהיא ייב ךיז טנעלפ

 לעסיב שביה א טנע'שרײ'עג רע טָאה ןערעטלע ענייז ןופ

 טַאהעג ןיוש רע טָאה םעד ןופ ?ייט עסיורנ ַא רעבָא ,טײטסע-פעיר

 -נייא ןייז ןעווענ זיא סָאד .טשזדײנטרַאמרַאפ רעדָא טפיוקראפ

 ןייז טימ ןעדנוברַאּפ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .הנויח ןופ ֿכַאווק רעניצ
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 טציא ןאוו ,ןעטרָאד "סטאל , עכילטע טאהעג ךָאנ רע טָאה ,סיפֶא

 "םטָאל , וד .םעלראה ןופ דנעגעג רעשידיא רעגידעכָאק רעד זיא
 טרעוו ייז ןעטלָאװ טנייה .,רענייטש-ןעזלעפ עסיורג ןעוועג ןענייז
 ןעוועג דנענעג רעצנַאג רעד ןיא רעבָא ןַאד .,סנענייא ןַא ןעוועג
 ,ןעמוס עניילק ץנַאנ ןענַאלשעגרָאפ ייז רַאפ טָאה ןעמ ןוא ,טסוּפ
 "ַאניִד טימ ייז ןעמ טָאה ,טפיוקרַאפ ייז טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש
 גנַאל ןיוש ןעהעטש ץַאלּפ רעייז ףיוא ןוא ,ןעסירעגפיוא םימ
 : ,רעזייה-טנעמענעט עסיורג

 ,רניירפ ַא םענייז טימ ןעמַאזוצ טאהענ סיִפֶא ןייז טָאה רע
 ן'טימ ,ניצכעז רהָאי ַא ןופ רענַאקירעמַא םענהעש-דליב ,ןעכיוה א

 -קַארּפ ?עסיבַא טָאהעג ָאי טָאה טייהוו רעטסימ טייהוו ןעמָאנ

 ןופ םיטַאבעלַאב ןוא ןענַאטיּפַאק ןעשיווצ סנעטסיימ --- עקיט
 ,ךעלפיש עניילק

 ןוא .קסעד ןענידנעהידנָאקעס ַא טכארבענ ךיא בָאה ןיהַא
 ךיא נעלפ קסעד ןעזיד ףיוא .,סיפָא ןיימ ןערָאװעג זיא ןעטרָאד

 ןעזעל ןוא ,ןעלקיטרַא עניימ ןוא ןעריּפַאּפדָאָאל עניימ ןעביירש

 .ןערושָארב עשיטסילַאיצַאס ןוא רעכיבדָאָאל עניימ
 טינ טולָאסבַא טָאה גניריס זַא ,טגײצעגסױרַא ךיז טָאה סע

 ַאזַא ןעוועג זיא םיִפָא רעצנאנ רעד ןוא ,טנעילק ןעניצנייא ןייק
 ןעגעוו .יִאב-סיפָא ןייק ןעוועג טינ וליפא זיא סע זא ,רעניד'הרצ
 ןעװעג טינרָאג ןיוש ןיא עקרעטיירּפיט א םימ רעטיירּפייט א
 .ןערייר וצ סָאװ

 -- ןעמוק וצ ןעביוהעגנָא ךיילנ ןעמ טָאה רעבָא רימ וצ

 רעדָא םייהא -- רימ וצ ןעמוק טנעלפ ןעמ .ךילריטַאנ ,ןעדיא

 רעדנַא ןַא סעּפע רעדָא טנעמירנַא ןַא ןעכַאמ --- סיּפֶא ןיימ ןיא
 וצ ןעמוק ןעמונעג ךיוא ןעמ טָאה זייווכעלסיב ןוא ; טנעמוקָאד

 גניריס טרהיפענ רימ רַאפ טָאה סעסייק יד .סעסייק טימ רימ
 .סרענטרַאּפ ןעוועג ןענייז רימ ןוא

 *ָאְאֹל ןיא ןהענ וצ ןעביֹוהעגנָא בָאה ךיא יו ךיילנ טעמכ
 ןיימ ןוא ,ָאָאל ןופ טלענ ןענידרַאפ וצ ןעביוהעגנָא ךיא בָאה ,לוקס
 "רעביא לענש ףךיז בָאה ךיא .ןעסקַאװעג לענש ןיא טפנוקנייא

 "קַארּפ ןייק ןא ןוא ,שיטערָאעט רָאנ ָאָאל ןעק גניריס זַא ,טנייצ
 ךַאפ זיא רע זַא --ץרוק ;טינ טּפיוהרעביא רע טָאה לכש ןעשיט
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 ןַא ,סולש םוצ ןעמוקעג רעבָא ןיב ךיא .טינ רענטרַאּפ ןייק רימ
 וצ טכער סָאד ןיילַא ןעבָאה ןוא ןערידוטש ןענידנע לע ךיא זיב
 -רהע ןעזיד טימ ןעביילברַאפ וצ רעסעב ןייז טעוװ ,ןעריציטקַארּפ
 טימ ןעדניברַאפ וצ ךיז רעדייא ,ןעשנעמ ןעשיטסילַאעדיא ,ןעכיל

 רעדנַא ןייק טינ טָאה רעכלעוו ,רעיִאל ןעכיירנלָאפרע ןעטיישעג ַא

 סָאװ ,סענזיביָאָאל יד טפערטַאבנַא סָאװ ,רַאלָאד םעד יװ טָאג
 ןכש ס'גניריס זַא ,טפָאהעג ,סנעטשרע ,ךיא בָאה ,ןיירַא נירק ךיא

 ןעזָאלרַאפ ךיז ךיא בָאה ,סנעטייווצ ןוא ;ןעפלעהסיורַא זנוא טעוו

 ,ןעגערפכָאנ ,ןערידוטשסיוא סייק עדעי לעװ ךיא ,ןילַא ךיז ףיוא

 ןיא ןערהיפ רהיא לָאז גניריס זַא ,ןהעז ןוא ךילדימרענוא ןעטייברַא

 | .ויא גירעהעג יו טרוָאק
 ייר ,ןעדנוטש עצנַאג ןעגנעוברַאפ רימ ןענעלפ טפָא רהעז

 /בָאה ךיא .רוטַארעטיל ןענעוו רעדָא םזילַאיצַאס ןעגעוו גידנעד

 ,רענַאקירעמַא רעטלַא רעד ,ןכש רעזנוא זַא ,ןעקרעמַאב טנעקענ

 יףיוא ,רימ ןופ טינ ןוא ןע'גניריס ןופ טינ ,ךס ןייק טינ טלַאה

 -סיוא ןַא ןעסָאנענסיױא ןעוועג זיא םינּפ רענַאקירעמא ןעטלַא ןייז

 טעװװ ןעיירעמיורט עכלעזַא טימ :טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,קורד

 .ןהעגקעוַא טינ סענזיבדָאָאל יד ןיא טייוו רהיא

 ,1889 ןעװעג ןיוש זיא סע .רעטניוו רעד קעװַא זיא ױזַא

 -עברַאפ טייוו ױזַא ךיז ןעבָאה ןעדנעטשמוא עלעירעטַאמ עניימ

 "ראווק ערעסעב א ןעדרָאפַא טנעקענ ןיוש ןעבָאה רימ זא ,טרעס

 רעײנדלענַאּפש א ןיא סמור ענייפ ןענופעג טָאה יורפ ןיימ .ריט

 .טפומעגניירא רימ ןעבָאה זיהַא ןוא --- טירטס ירנעה ףיוא זיוה

 סענזיביָאָאל יד ןיא לעװ ךיא זַא ,האובנ ס'טייהוו .רמ רעבָא

 .ןערעוו וצ םיוקמ ןעוועג טרעשַאב זיא ,ןהענ טינ טייוו

 ןערהַאי ערעטעּפש ןיא זיא רעכלעוו ,לענָאפדלָאנ שזדָאשזד

 סלַא ךילכעזטּפױה ,ןעסַאמ עשידיא יד ןעשיווצ ןערָאװעג טנאקאב

 ןעמסערגנַאק ןעשיטסילאיצאס ןעגעג טַאדידנַאק ס'ללָאהײנַאמַאט

 ךיא סָאװרַאפ עכַאזרוא עטקעריד יד ןעוועגנ זיא ,ןָאדנָאל ריאמ

 אזא ןעװעג ןיא םע .עיסעּפָארּפ יד ןעבעגעגפיוא גנופצולּפ בָאה

 | : עטכישענ

 טָאה רָאטסיירלעושזד רעדייס-טסיא ןַא ןופ סָאבעלַאב רעד
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 טײברַאעג טָאה סָאװ ,רעקיימישטאוו ַא טימ טקסַארטנָאק ַא טאהעג

 יד .ןעכארבעג טקארטנָאק םעד טָאה רע ןוא רָאטס ןייז ןיא

 סע .ערָאלק ץנאנג א ןוא עכאפנייא ץנאנ א ןעוועג זיא סייק

 טעוװ רעטייברא רעד זא ,ל?לעפייווצ ןייק ןייז טנעקענ טינ טָאה

 גניריס ןוא ,רימ וצ ןעמוקענ עגַאלק ןייז טימ ןיא רע .ןעניוועג

 ,רעיאל ןייז ןעראוועג ל?עיציפַא זיא

 ןָאטנילק ףיוא טרואק ַא ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא לעיירט רעד

 טָאה ןעמ .שזדָאשזד רעד ןעוועג ןאד זיא לעגָאפדלָאג ואוו ,טירטס

 ןעבָאה סָאװ ,סרעיָאל ערעדנַא יד ייב ןוא ; תודע יד טרעהענסיוא

 רימ ןא ,ןעועג טינ ענַארפ ןייק זיא ,ייברעד ןענופעגנ ןאד ךיז
 א ןיא  .נָאטיירפ א ןיא ןעװענ זיא סָאד  ןענואוועג ןעבָאה

 ךיז בָאה ךיא ןעוו ,נָאטייב גָאטיירּפ ןעטסקענ םעד ,םורַא ךָאוװ

 טימ גניריס ריִמ וצ טנָאז ,טירטס ןופ סיפָא ןיא טרהעקעגמוא

 ;סרעטכעלענ עשרעדניק ענייז ןופ םענייא

 -ענ טָאה רע .,דצ ןערעדנַא םעד ןופ יִאֹב א ןעוועג זיא ָאד ---

 םעד ןעניײלוצּפָא עטיב ַא וצ ןעמיטשוצ ןעלָאז רימ זא ןעטעב
 !טרֶא םעד ןעפארטעגנ טינ רעבָא טָאה רע .,סולשַאב ס'שזדָאשזד

 ךיא ןיירַא קַאז ןיא ןעראננײרַא ךימ טעװ רע טניימענ טָאה רע

 .ןעמיטשוצוצ טנאזטנע רעבָא ךיז בָאה

 -ּפִא ןעטעב ןעמוקענ זיא דצ ןערעדנַא םעד ןופ יִאב א --

 -ראפ טימ טנערעפענרעביא ךיא בָאה -- ? סולשַאב םעד ןענייל

 ךָאד ןעמ טָאה סייק יד ?ןייז סָאד ןעק יו --- ,גנורעדנואוו

 .ךאז רעדנא ןא סעּפע ןייז זומ ָאד .ט'נקסּפ'ענ אמתסמ ןיוש

 -עג טָאה רע .ןעדנואוושרַאפ זיא ענימ עכיירניז ס'נניריס

 טינ ןאד זיא רענעי רעבָא ,ןכש ןייז טימ ןעטאראב ךיז טלָאװ

 ,סיפֶא ןיא ןעוועג

 --- ,קייטסימ א טכאמענ ָאד בָאה ךיא זא ןייז ןעק סע ,אי --

 .קישטיאב רעכילרהע ןא יו טנָאזענ נניריס טָאה

 -נא םעד ןופ רעיִאל םוצ ןעננאנענקעװַא ךיילנ ןיב ךיא
 טינ .,תועט ס'גניריס טרהעלקרע רימ טָאה רע ןוא דצ ןערעד

 יד ןעניילּפָא לָאז ןעמ ןעטעב טקישעג טָאה ,רעיאֿל רעד ,רע

 | ,שזרָאשזד רעד ,לעגָאפדלָאנ רָאנ ,סייק
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 טרואק טקירטסיד א ןופ שזדָאשזד ַא טָאה ץעזענ םעד טיול

 םינ סייק א ןעגעוװ גנוריישטנע ןייז ןעניילוצּפָא טכער א טאהעג

 םרילרַאפ ,ךָאװו ַא רעבירַא טהעג סע ןעוו ,ךָאװ ןייא יו רהעמ

 רעבָא ןעוו .סייק רעד ןיא רעטכיר סלַא עלָאר ןייז ןיוש רע

 ףיוא ןענײלּפָא לֶאז רע זַא ןעדירפוצ ןענייז םידדצ עדייב

 ץנאג ןעמוקרָאפ טנעלפ יוזא ,ןָאט סָאד רע געמ ,ךאוו א ךָאנ

 דָאל עדייב וצ יִאב ןייז טקישעג טָאה ,ָאזלא ,לעגָאפדלָאג ,טפָא

 ,ךאו א ףיוא סייק יד ןענײלוצּפָא שינביולרע ןא ןעטעב סרעי

 .ןעריּפַאּפ יד ןעקוקוצרעביא טָאהעג טינ טייצ ןייק טָאה רע לייוו

 "ראפ טימ רעיִאל א טלָאװ לָאפ ַאזַא ןיא זא ,ךיז טהעטשראפ סע

 םהיא טימ ןעסיירנייא .עטיב ס'שזדָאשזד םעד טליפרע ןעגינעג

 טוט רעיא ןעטייווצ א וליפא .טינ ,ךילריטַאנ ,םהיא ךיז טניול

 "סקעש ןֹופ טָאה רעבָא גניריס .הבוט אזא ךיוא ךילנהעוועג ןעמ

 -קארּפ רעד ןעגעוו ןוא ,ָאָאל ןופ יו רהעמ ךס א טסואווענ ן'רעיּפ

 טינ ףירגַאב ןייק טולָאסבַא רע טָאה טרוָאק טקירטסיד ַא ןופ קיט

 זיא יִאֹב רעד זא ,ןעמוקענסיוא םהיא ייב זיא ,אמלא .טַאהעג

 א םעּפע ןָאטּפָא םהיא רעיִאל ןעגיטייזנעגעג םעד ןופ ןעמוקעג

 ,לעציּפש

 רַאֹּפ א ,ייוודָארב ףיוא ןעוועג זיא סיִפָא ס'לעגָאפדלָאג

 "רע ,םהיא וצ ןעגנאגעגפיורא ךיא ןיב .סיפֶא רעזנוא ןופ קָאלב

 ךילמיצ ןעװעג ןאד זיא ?לענָאפדלָאג .קייטסימ םעד ןערהעלק

 ןעכילגנעל ,ןעסייוו ַא טימ ,רָאה עצראווש טימ ,קנַאלש ןוא גנוי

 ןעו ןוא ,טלַאק ןוא ץלָאטש ןעמונעגפיוא רימ טָאה רע ,םינּפ

 רימ רע טָאה ,קייטסימ םער ןערעלקרע ןעביוהעגנָא בָאה ךיא

 ,דייר יד ןענָאלשעגרעביא

 -- ,טרואק ןיא טקישענקעווא ןיוש זיא גנודיישטנע יד ---

 .שיטעטסעיַאמ טנַאזענ רע טָאה

 ט'נקסּפ'עג טָאה רע זא ןענַאטשראפ ךיא בָאה ןָאט ןייז ןופ

 ,טנעילק רעזנוא ןענעג סייק יד

 טסייה ,טרעלקעג ךיז ךיא בָאה ,ןָאטעג סָאד טָאה רע ביוא

 ךָאד טָאה רע ,זנוא ןופ המקנ ןעמונעג טָאה רע זא ךאפנייא סָאד

 .טקוקעגרעביא טינ ךָאנ ןעריּפַאּפ יד

 , הירפ רעד ןיא גָאטנָאמ .ןערָאװעג םיוקמ זיא האובנ ןיימ
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 יד ט'נקסּפ'עג ךילקריו טָאה רע זא ,טנייצעגסױרַא ךיז טָאה

 טגיליוַאב טינ טָאה ןעמ לייוו רַאפרעד רָאנ -- זנוא ןעגעג סייק

 .עטיב ןייז

 -נייא ןעכילצרעמש ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה עטכישעג יד

 ןעירשעג ךיא בָאה --- ?טייקניטכערעג טסייה סָאד טֶא ,קורד

 ? גיגנעהּפָא ןייז ןעפרַאד ךיא לע רעטכיר עכלעזַא ןופ טָא --

 בָאֹה ךיא בױא ,ןעניהורַאב טנעקעג טינ ךיז בָאה ךיא

 זיא ,סערעטניא גינעוו טָאהענ עיסעפָארּפ ַאָאֹל רעד ןיא רעהירפ

 -עג בָאה ךיא ךילנערטרענוא טולָאסבא ןעראוועג ריס טציא יז

 רעשיטַאּפמיס רעד .ןייז טינ רעיִאל ןייק ןעק ךיא זא ,טלהיפ

 ס'לעגָאפדלָאג בילוצ ןעטַארעג רימ טָאה טייחוו רעטסימ רעטלַא

 .ןעבענוצפיוא טיגנ גנוגיטפעשַאב יד ננולדנַאה

 יו ןעטייקניטכערעגנוא ערעסערג טלאהטנע ןעבעל סָאד,

 עכלעזא ףיוא זומ ןעמ --- ,ט'הנעט'עג רימ טימ רע טָאה --- ,סָאד

 .ךיז רַאפ טפנוקוצ עטוג ַא טָאה רהיא .שיפָאזָאליפ ןעקוק ןעכאז

 טעװ רהיא טייקניניילק ַאזַא בילוצ קעװַא טינ רהיא טפראוו

 ."ןעבָאה הטרח

 -זיב ָאָאל יד ןעזָאלראפ וצ ןעסָאלשַאב ךיז בָאה ךיא רעבָא

 עטכישעג לעגָאפדלָאג רעד ןופ זיא עכלעוו ,יורפ ןיימ ןוא ,סענ

 .הטומ ןעבעגענוצ רימ טָאה ,ךיא יו טכארבעגפיוא ױזַא ןעוועג

 ןענידנעה-דנָאקעס ןיימ טפומעג ךיא בָאה ךָאו עבלעז יד

 ! רעיִאל סיוא -- ןֹוא םייהַא רימ וצ סיּפא ט'גניריס ןופ קסעד

 "קַארּפ רהעמ טימ ,ּפיט רעדנַא ןַא ןעוועג טלָאװ גניריס ןעוו

 ןיא םייקטינעג ןוא קיטקַארּפ רהעמ טימ ןוא דנַאטשרַאפ ןעשיט

 טימ רעניימ גנורהאפרע רעזיד וצ טלָאװ ,סענזיב ָאָאֹל רעד

 ןעמ סָאװ ךָאנ ןענַאטשרַאפ טלָאװ רע .ןעמוקענ טינ ן'לעגָאפדלָאג

 "עג טַאהעג ךיז טלָאװ ץלַא ןוא ,יִאב םעד םהיא וצ טקישעג טָאה

 ךיא טלָאװ ןַאד וליפַא זא רעבָא ביולג ךיא .שרעדנַא טנידנע

 טָאה םוידוטש ַא סלַא ָאָאל .ןעבילבעג טינ רעיִאְל ןייק ךיוא

 -ילאַּפ , ןוא ךַאלדיירד-סענזיב יד ןוא ,ךיז וצ ןעניוצענ טינ רימ

 רימ ןענייז ,ןעדנוברַאפ זיא עיסעפָארּפ יד עכלעוו טימ ,"סקיט

 .ןעצראה םוצ ןעוועג טינ



 8 ןעגנורהַאפרע ןוא ןעטפַאשטנַאקע2 רענַאקירעמַא ערעדנַא

 -ַאל ןענייז אקירעמא ןופ ןעשנעמ עטסעב יד ןופ עגינייא
 לייטנא ןעמענ עכלעוו סרעיִאל יד אקוד טינ ןיימ ךיא ;סרעי
 "נא ןַארַאפ ןענייז סע גנונעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעזנוא ןיא
 "םסיטילאפ, טימ סענירטניא ןוא ,ךיוא סרעיאל ענייפ ערעד

 -כעזטּפיוה זיא ָאד .גנוניטפעשַאב רעדעי ןיא ןארַאפ טנייה זיא
 טנעמַארעּפמעט ןיימ .,טנעמַארעּפמעט ןופ עגַארפ א ןעוועג ךיל
 -סעב רעד .עיסעפָארּפ רעזיד וצ טסאּפעגוצ טינ טולָאסבַא זיא

 -עּפש רהָאי עכילטע ןא טקאפ רעד זיא םעד ףיוא זייוואב רעט
 רעדיוו סָאד ןוא ָאְָאֹל ןערידוטש טריבורּפ רעדיוו ךיא בָאה רעט

 .ןעטימ ןיא ןעפרָאװעגקעװַא
 טלָאװ ,עיסעפטָאוּפ רעד וצ קשח טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו

 -ריו ַאזַא ערעירשק-רעיַאל ןיימ ףיוא עטכישענ ?עגָאפדלָאג יד

 .ןעבָאה טנעקעג טינ גנוק
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 .קרעוו ס'רעסנעּפס -- .לעגיוט עזָאלגרָאז

 רָאנ טרעמיקעג זנוא טָאה ענַאל עלעירעטַאמ עגנע רעזנוא
 ףיא טושּפ רעדָא טנער ףיוא ןעוועגנ טינ זיא סע ןעוו ,ןאד
 .ןהענרעביא טנעלפ טיונ ןופ עמרָאֿפ ערעפרַאש יד ןעוו ,זייּפש

 ןופ ןעלאווק ןעוועג ןענייז סע .ןעסעגרַאפ רהיא ןָא רימ ןענעלפ
 "ירא ןעשימָאנָאקע םעד ןיא ןעבָאה עכלעוו ,סערעטניא ןעניטסייג

 רעינ א .ןעלהַארטשרענוז עכייר טכארבעגניירא ןעבעל ןעמ
 -כיוו ךס א ,רעגיטכיוו ןעוועג זיא ,שינעגעגַאב א ,גניטימ א ,ךוב
 רנעווא גָאטנוז ןעטסקענ םעד ןעו .ןעטסנידרַאפ יד יו ,רעניט
 "ָאס רעד ןיא גנולמאזראפ עטנַאסערעטניא ַא טראוורע ןעמ טָאה

 ,בולק ןעשירארעטיל םעד ןיא רעדָא קעטָאילביב רעשיטסילַאיצ

 ;רייס-טסיא רעד ףיוא גנולמַאזרַאפ-ןעסַאמ טראפ םעיינ ַא רעדָא
 רעשיררע-רעטנוא רעד ןופ לעכיב רעיינ ַא ןעמוקעננָא זיא סע ןעוו

 ננורהַאפרע עמהענעננא ןַא טאהענ בָאה ךיא רעדָא ,דנַאלסור
 רעדָא ,"רַאטס , יד רעדָא "ןָאס , רעד ןוֿפ עיצקאדער רעד ןיא
 ןַא טפױקענּפָא טָאה ייטרַאּפ רעטיײברַא עשיטסילַאיצַאס יד ןעוו

 -יטרַאּפ רהיא ראפ טכַאמענ רהיא ןוא טאלכןעכָאװ עשילגנע
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 יד ,ןעמונראפ ןעוועג טייקמאזקרעמפיוא יד זיא ןַאד --- ,ןַאנרָא !

 ןוא ,טייבראעגנ טָאה חומס רעד ,טמַארטשעג סָאה טולב עגנוי
 ןענעלעג סָאד זיא ןעמעוו .,נידעבעל ןעוועג זיא ןעצרַאה ן'פיוא

 ? טינ יצ ןעסע וצ סָאװ ןייז טעוװ ךָאו עטסקענ יצ ןעניז ןיא

 ןוא ?וקסיָאָאל יד ןעזָאלראפ בָאה ךיא ןעוו טייצ רעד ןיא
 -עטניא ןעלעיצעּפס ַא ןענופעג ךיא בָאה ,סיפָא ָאֲאֹל ס'גניריס

 -רעניא רָאנ ךיא בָאה רעהירפ .קרעװו ס'רעסנעפס ןיא סער

 ןעװעג גיטכיו זיא עכלעוו ,"סקיטַאטס לעשַאס, ןייז ןעזעלעג

 ןענעו ערעדנַא טימ רעדָא ןיילַא ךיז טימ ןעטַאבעד עניימ וצ

 ערעדנא ןיא טפיטרַאפ ךיז ךיא בָאה טציא ,םזיכרַאנַא םעד

  רעניטכיר ,ןעזעל ןעמונעג םהיא בָאה ךיא .ס'רעסנעּפס קרעוו

 -קע ןעטלַאהּפָא .ןעפרַאד טלָאװ ךיא יוװ יוזא ,ןענרעל ,טגָאזעג

 ,םעד ףיוא ןעמַאז

 עניימ ןופ טאטלוזער ַא ןעוועג ךיוא ךילטנענייא ןיא סָאד

 | .םזיכרַאנַא םעד ןעגעוו ןעטַאבעד

 .ןעגנאנעגסיורא טָאנָאמ ַא לָאמ ייווצ ןַאד זיא ןָאטסָאב ןיא

 -עג טָאה עכלעוו ,"יטרעביל  ןעמָאנ ן'טימ לעטעלב עניילק א

 "ורק רעדנעסייב ַא טימ "םזיכרַאנַא ןעשיפָאזָאליפ , א טגידערּפ

 ןופ םזיכראנא םעד ףיוא יא ,םזילאיצַאס רעזנוא ףיֹוא יא קיט
 -נאסערעטניא ןא ןעװעג ןיא רָאטקַאדער רהיא .טסָאמ ןאהָאי

 ֿלעסיבַא .,רעקָאט ,פ ןימַאשזדנעב ןעמָאנ ן'טימ רענאקירעמַא רעט

 -עוו רימ ןעוו ןעדייר טפירשטייצ רעזיד ןעגעוו רימ ןעלעוו רהעמ
 ןָאמרעד ָאד ,ןָאטסָאב ןיא טיזיוו ןעטשרע ןיימ ייב ןעטלַאה ןעל

 ןופ ךאזרוא טּפיױה יד ןעוועג זיא יז לייוו רָאנ "יטרעביל , ךיא

 רעגנעהנֶא .רעסנעּפס טרעברעה ןופ קרעוו יד ןיא סערעטניא ןיימ

 -ייא ,רענַאירעסנעּפס ראפ ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה "יטרעביל , ןופ

 -ַאטס לעשַאס , ס'רעסנעּפס ןעווענ "לעביב , רעייז זיא ךילטנעג

 רעצנאנ ןייז רַאֿפ ןעוועג טרעטסייגַאב רעבָא ןענייז ייז ;?סקיט

 .ןעבירשעג טָאה רע סאוו ץְלַא רַאפ --- םעטסיס רעשיפָאזָאליפ
 ךס א ןוא קרעוו עסיורג להָאצ עסיורנ א רע טָאה ןעבירשעג ןוא

 | .ערענעלק

 טפערטאבנא סָאװ זא ,טנייצרעביא טסעפ ןעווענ ןיב ךיא

 ןעטנעמוגרַא ענייז ןעבָאה ,םזילאיצַאס םעד ףיוא קיטירק ןייז



 506 ןעגנורהַאפרע ןוא ןעטפַאשטנַאקעב רענַאקירעמַא ערעדנַא

 -יו ןוא רעקנעד רעשיפָאזָאליפ סלא רעבָא .טינ תושממ ןייק

 -עמ עניטביוו יד ןופ רענייא ךילריטאנ רע זיא ןאמסטפַאשנעס

 ענייז ןערידוטש ןעמונעג ךיז בָאה ךיא .,טייצ רעזנוא ןופ רענ

 יד ףיוא ןערעפטנע רעסעב ןענעק ֹוצ םוא ךילכעזטּפױה ,קרעוו

 םָאר ןעמעג טגעלפ רעכלעוו ,רענאירעסנעּפס ַא ןופ ןעטנעמוגרַא

 בָאה'כ זַא רעבָא .קעטָאילביב רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא טרָאװ

 רעטסנרע ןַא טימ טנעיילעג ןיוש ייז ךיא בָאה ,ןעביוהעגנָא ןיוש

 .תרמתה
 יהד, --- קרעוו-דנורג ס'רעסנעּפס ןופ ןעגנאפעגנָא בָאה ךיא

 רעגיניזמיט ,רעקיד א --- (ןעּפיצנירּפ עטשרע) "סלּפיסנירּפ טסריופ

 ַא טפיוקעג ךיא בָאה ןעשָארג רָאּפ עטצעל עניימ ראפ ,ךוב

 בָאה ןוא ,טנעווייל ענעטעלָאיפ לעקנוד ןיא ןעדנובעג ,דנַאב םעיינ

 -רע ןא ןיא גנולײטּפָא עטשרע יד .םהיא ןיא טפיטראפ ךיז

 רעקנעד רעד .ןעסיוו רעזנוא ןופ ץענערג םעד ןעגעוו גנורעלק

 סניוזא 'סעּפע ןעביילברעביא רעמיא זומ סע םוראוו טזייוװַאב

 עפיט א זיא סָאד .ןהעגרעד ןענעק טינ לָאמנייק טעװ ןעמ סָאװ

 עקאט טפיטראפ רהיא ןיא ךיז בָאה ךיא ןוא ,"ארמג , לעקיטש
 עטשרע יד יװ ,רעווש יוזא טעמכ ןעוועג זיא סע .ארמנ ןיא יו |

 ."לאטיּמַאק, םע'סקראמ ל?ראק ןיא רעטעלב נילדנהעצ עכילטע

 םעד בָאה ךיא ,רעטכייל ןענייז ןעלטיּפַאק ענידרעטייוו יד

 ,טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא טאהעגכרוד ךוב ןעקיד ,ןעסיורג

 -ַּפֶא טנעקעג רעדיו בָאה ךיא יו ?ענש יוזא ,ךָאנרעד

 -ייווצ א ןעפיוק ןעננאגעגרעבירא ךיא ןיב ,ראלָאד רֶאַּפ א ןערָאּפש

 ןעוועג ןענייז סרעשילבָאּפ יד .קרעו ס'רעסנעּפס ןופ דנַאב ןעט

 ןעװעג ןַאד ןיא טפעשענ רעייז ןוא ,ינַאּפמָאק דנע ןָאטלעּפא

 ןופ טהענ עכלעוו לעסעג עצרוק עניילק יד ,טירטס דנָאב ףיוא

 זייוולייט ןעוועג ןַאד זיא עכלעוו ןוא ייװדָארב זיב ירעואב רעד

 רעבלעז רעד היוא) ןעטפעשעג-ךוב רענַאקירעמַא ןופ ןעמונרַאפ
 .(רעליש עניימ ראפ סרעדיר-לוקס ןעפיוק ךיא געלפ טירטס

 "עג בָאֹה ךיא יו רהעמ רעכיב ףיוא ןעדנעּפס געלפ ךיא

 | .ןעדרָאפַא טנעק

 -יימ ייב ךיא בָאה ,רעניליב רעכיב יד ןענירק וצ םוא

 -ננוטייצ א טָאהענ טָאה רעכלעוו ,רעליד-סוינ א ,דניירפ א םענ
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 -סענזיב ןייז ןעמונעג ,ןעלע ןעבעל ,טירטס לענַאק ףיוא דנעטס

 -לָאה ן'פיוא רעכיב ןעמוקאב ךיא בָאה דרַאק רעזיד ףיוא ,דרַאק
 -רירפ ןעווענ זיא ןעמָאנןעילימַאפ ס'דניירפ ןיימ .זיירּפ ?ייס

 יוזא ןעמוק ךיא נעלפ עמריפ-ךוב רעטנָאמרעד רעד ןיא ןוא ,ןַאמ

 -סימ ,וָאללעה, .ןעראוועג טנאקאב ןעטרָאד ןיב ךיא זא ,טפָא

 .ןעסירנאב ךימ סקריולק יד ןענעלפ --- ?! ןאמדירפ רעט

 םעניימ טימ רַאק ַא ןיא ןעסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא
 .סקריולק עזיד ןופ רענייא ןעמוקענניירא דָארנ זיא ,ןעטנַאקַאב א

 .רימ וצ רע טנָאז -- ?!ןאמדירפ רעטסימ ,ואללעה ,

 טָאה רע יצ .ןעראווענ טשאררעביא זיא רעטיײלנַאב ןיימ

 ךיא סייוו ,ןעבעל ןעטלעּפָאד ַא רהיפ ךיא זַא ,ןעוועג דשוח ריס
 .ויא ָאד סָאװ טרהעלקרע ךיילנ םהיא ךיא בָאה סלאפנעדעי ,םינ

 ,8?י' קג



 ,ֿפעטיּפַאק רעט פ?לעווצ

 .לאטראווק ןעשידיא ם'ניא
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 וד ,טיאבג יד -- ."םייח ץע תבישי, ןיא ןעסַאלק עשילגנע
 ןערָאלראפ בָאה ךיא סָאװ ראפ --- .רעדניק יד ,םידמלמ

 .באשזד םעד

 -ַאב ןעוװעג גָאט ןעדעי ךיא ןיב 1888-1887 ןערהָאי יד ןיא

 יד .,לוקס טרָאס רערַאברעדנָאז ַא ןיא ןעדנוטש ייווצ טגיטפעש

 -לעװ ,"םייח ץע, הבישי רעד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא ?וקס

 טעקראמ ןעשיווצ ,ייוודָארב טסיא ףיוא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה עכ

 .קיַאּפ ןוא טירטס

 ּפיט ןעשימייה ןעשירדָאמטלַא םעד ןופ ןעדיא עשיסקָאדָאטרָא

 "יוצרע אקירעמא ןיא ןעלָאז רעדניק ערעייז זַא טלָאװעג ןעבָאה

 ןעגיצרע ןענייז סרעטָאפ ערעייז ןוא ייז יו ױזַא ןערעוו ןעג

 ,לוקס קיִלבָאּפ ןיא ןהעג וצ טָאטשנא .םייה רעד ןיא ןערָאװעג

 םידומל עשידיא-טינ טנערעל ןעמ ,ןעלטיה ןהֶא טציז ןעמ ואוו

 ןעגנערבראפ סיִאב ערעייז ןעלָאז ,שידיא ףיוא טינ טדער ןעמ ןוא

 ןעזיד וצ .םירוחב הבישי עשימייה יװ ,ארמנ רעד ייב געט יד

 זומ ןעמ ."םייח ץע, הבישי יד ןעראוועג טעדנירגענ זיא קעווצ

 רעד יצ ,ךיוא םידומל עכילטלעוו יד ןופ לעסיבא ןענעק רעבָא ךָאד

 ןעלױּפ טינ טרָאפ זיא אקירעמַא ;טינ יצ ?יוו עטַאט רעמורפ

 ןופ םיאבג יד ןענָאה .ןערהָאי גיצעביז רַאפ ןופ אטיל רעדָא

 םיִאֹב יד סרעשטיט רָאּפ ַא ןעננודעג ,גידנעליוו-טינ ,הבישי רעד

 .םידומל "עשיאיונ , יד ןופ ?עסיבַא ןענרעל וצ
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 ןופ -- תבש רעסיוא -- גָאט ןעדעי ןעדנוטש ייווצ ףיוא
 טלעדנאווראפ ןערעמיצ-הבישי ייוצ יד ןענעלפ ,ריפ זיב ייווצ
 ןעבָאה סָאלק ןערענירעדינ םעד ראפ .סמוריסַאלק ןיא ןערעוו

 טָאה רעכלעוו ,ןהעצרעפ רהֶאי א ןופ קישטיָאב ַא טאאהעג ןאד ייז

 םעד ןעמוקַאב בָאה ךיא ןוא ,לוקס קילבָאּפ טנידנעענ טשרָאסַא

 -ַאב בָאה ךיא .סַאלק ןערעכעה םעד ןופ רערהעל סלַא בַאשזד
 ןופ לייט עטייוצ יד ,רעמערנ סיִאב יד טימ ןענרעל טפראד

 ןעמ סָאװ ףירגַאב ןערהָאלק ןייק .ןעלעּפס ןוא ןעזעל ,קיטעמפירַא

 ,טַאהעג טינ םיאבנ יד ןעבָאה ןענרעל רעדניק יד טימ ףרַאד
 טינ לָאמ ןייק םילכאמ עגיטסייג עבלעזַא ןעבָאה ןיילַא ייז םירָאװ

 : ,טכוזראפ
 יו ןענעו אצוי ןופ רהעמ ןעוועג ןיא "?וקס, עצנַאג יד

 .גנודליב עניטנייה ןעבענ וצ רעדניק יד קעווצ ן'תמא ןַא טימ

 ןעטלאהענפיוא טָאה סאוו יטעייסָאס רעד ןופ רעדילנטימ יד

 רעדא ,רעלדעּפ-רעמָאטסָאק ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ,הבישי יד

 עמירא ןעוועג ןענייז ייז ןופ בור סָאד ןוא ,רעלדעּפ עכילנהעוועג
 גיגנעהּפָא ןעוועג ןענייז םידמלמ רעדָא ס'הבישי-שאר יד ,טייל

 יד ,גינייו רהעז טנידרַאפ ןיילא ןעבָאה עכלעוו ,םיאכנ ןופ
 ףלעווצ זיב טכא ןופ ןעוועג ןענייז הבישי-שאר א ןופ סעשזדייוו
 דלענ יד ייז ןעבָאה סאוו ,יד ןופ רֶאֹּפ ַא ןוא ; ךָאו א ראלָאד

 םידמלמ יד ןענעלפ ,רענינייוו טנידרַאפ ןילַא ןעבָאה ,טלהָאצעג
 -ילטע יד טינ ייז ןעניגרַאפ םיאבנ יד זא ןענָאלקַאב רימ ראפ ךיז
 עכילטע ףיוא טלאהעג םעד ייז ןעהיצראפ טפָא ןוא ראלָאד עכ

 רימ טימ .זייוכעלסיב עמוס יד ייז ןעביג ייז רעדָא ;נעט

 ,ןָאט וצ ןעביולרע טינ ךיז ןעכַאז עכלעזַא ייז ןענעלפ

 -ענ ךיוא םידמלמ יד ןעטלָאװ ייז זַא ,ךילנעמ .רעבָא זיא סע |

 ןָאשוטיטסניא יד .ןעוועג טלָאװ סע ןעוו ,רעכילטקניּפ טלהַאצ
 -ענ יז ןיא רעטעּפש דנַאטשוצ ןעמירָא רהעז א ןיא ןעוועג זיא

 א ףיוא ןעגנַאנענ ץלא זיא ןַאד ןוא רעכייר ןוא רעסערג ןעראוו
 טָאה רעבָא טייצ ןיימ ןיא .,רענייטש ןערעטיירב ןוא ןערעטסעפ

 | ,ןעטלַאהעג םיוק ךיז הבישי יד

 יז ןענייז ; עכילנעמראפ ןעוועג ןענייז םיאבנ יד ןופ רַאּפ ַא
 יד ןוא סענזיב ענענייא ערעייז טימ ןעמונראפ ןעוועג רעבָא
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 -לעװ ,טייל עמירָא רַאֹּפ א ןעזָאלעגרעביא ייז ןעבָאה העד טּפיױה

 דנַאטשראפ םעד טינ ,ןעטפערק יד טינ טאהעג טינ ןעבָאה עב

 .ןעריזינַאגרָא וצ ץלַא ױזַא יוװ

 טסָארּפ ךיז טָאה סע .,ענאל עדנעניוטש א ןענופעג בָאה ךיא

 רהֶאי ןהעצרעפ רַאגָאז רעדָא ףלעווצ ןופ רעדניק .,טביולגעגנ טינ

 ןיא ;ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ שילגנע ןעזעל טנעקעג טינ ןעבָאה

 ךָאנ רעמערג ןיא ןוא ךַאװש רהעז ןעוועג ייז ןענייז קיטעמפירַא

 טימ געלפ ןוא טַָאהעג תונמחר ייז ףיוא בָאה ךיא .רעכאווש

 םעד טיול טמוקעג ייז טָאה סע יװ טייצ רהעמ ןעגנערבראפ ייז

 ךיז ןעבָאה ייז .טצאשענּפָא סָאד ןעבָאה רעדניק יד ,ךַאמּפָא

 ךָאנ טָאה עכלעוו ,עביל עמירַאװ ַא טימ רימ וצ ןעטלַאהרַאפ

 -איַאס יד .ייז וצ טייהנעבענרעביא ןיימ טרעסערנרַאפ רהעמ

 -ָאה ייז ןוא סיִאב עניהעפ ןופ ןענַאטשַאב זיא ייז ןופ טעטיר

 א וצ רעגיטשרוד א יװ סנַאסעל עניימ וצ טּפאכעגוצ ךיז ןעב

 ,רעסאוו עשירפ לאווק

 ראפ ,ן'הנעט רימ טימ ןענעלפ םיאבג עשיסקָארָאטרָא יד

 .סנָאסעל יד הוא "תוחכ יד קעווא גייל , ךיא סָאװ

 רענייא טגעלפ -- ,"שילגנע גונעג ךיוא יוזא ןיוש ןענעק ייז,

 .ןענָאז רימ וצ

 ,שנעמ רעכילרהע ןוא רעװיאַאנ אזַא ןעוועג רעבָא זיא רע

 .טנעקעג טינ ןעמ טָאה םהיא ףיוא ןייז זייב זא

 ראנָאז רעדָא ייוצ ;נינייו רהעז ןעוועג זיא רעכינ-להוש

 ערעדנא ןוא ,"רעדיד, ןייא ןופ ןעזעֿכ ןעזומ ןענעלפ סיִאב יירד

 ןופ טרעדָאפעג בָאה ךיא .טלהעפעג ןעצנַאנ ןיא ןעבָאה רעכיב

 לוקס ףיוא ראלָאד ניצפופ ייב ןעדנעּפס ןעלָאז ייז זא םיאכג יד

 ןוא ,לעכיימש א טימ ןערעפטנעּפָא רימ ייז ןענעלפ .רעכיב

 .ןעביילב סָאד טגעלפ םעד ייב

 ןופ ןערעה לָאמא ךיא געלפ --- ?? יוזא סע טנערב סָאװ,

 .ייז ןופ םענייא

 -- ןעפלעהוצ םהיא טגעלפ םידמלמ יד ןופ רענייא ןוא

 "ייװ ענייז ןעמ טיג רעמָאט טָאהעגנ ארומ טָאה רע ?ייוו טושּפ

 .ךעלכיב ףיוא קעווא סעשזד

 -לע עמירָא ןופ רעדניק ןעוועג ןענייז סיִאב יד ןופ עטסיימ
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 רעד .ןעמהאנסיוא רָאּפ א ןעװעג רעבָא ןענייז סע .,ןערעט

 עכילטיור טימ קישטיאב רענהעש א ןעוועג זיא רעליש רעטסכייר

 רעשיליױּפ ַא --- רעּפיק ּפאשדןָאָאּפ רענילקורב ַא ןופ ןהוז רעד ,רָאה

 ןערָאבעג ןיא יִאב רעזיד .רעליטש ַא ןוא רעמורפ ַא רהעז ,דיא

 רעבָא .טוג ץנאג שילגנע טדערעג טָאה ןוא אקירעמא ןיא ןעראוועג

 "וקעגנָא ןיב ךיא ןעו .ןעגנאגעג טינ רע זיא ?וקס קילבָאּפ ןיא

 ,טקַאפ א ןיא ךָאד .הוצמ-רב ןעוועג ןיוש רע זיא ,ןיהא ןעמ

 זןיא םע ןעו טָאה רע סָאװ ,סנָאסעל-לוקס ע'תמא עטשרע יד זַא

 .רימ ןופ ןעמוקַאב רע טָאה ,ןעמוקאב

 עצראווש רהעז טימ דיא א ,םיאבג ערעכייר יד ןופ רענייא

 ןיא טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה ,ןעניוא עצראווש רהעז ןוא רָאה

 ןא ,ןערָאװעג טעדניירפַאב טייוו ױזַא ןענייז רימ .טייברא ןיימ

 רימ טָאה רע ןוא םזילַאיצַאס ןענעוו ןעדייר םהיא טימ געלפ ךיא

 -נַאק ערעזנוא ראפ ןעמיטש טעװ רע זַא ,ףכ תעיקת א ןעכענעג

 רעקניל ןייז ןיא ןעגעלעג טינ םהיא זיא םזילַאיצַאס רעד .ןעטַאדיד

 "דניירפ סיוא טושּפ ןעבענעג גָאזצ םעד רימ טָאה רע .האּפ

 ,רימ וצ טפַאש

 רעכילטנערָא ,רעליטש ַא ןעוועג זיא םידמלמ יד ןופ רענייא

 ןייֵק ןֶא םינ ןעריר ייז זַא טגָאז ןעמ עכלעוו ףיוא יד ןופ ,שנעמ

 ,רעטייוצ א .טבילעג םהיא ןעבָאה סיִאב יד .טנאוו ן'פיוא גילפ

 ,רעלמַאטש א דיא א ןעװעג ןזיא ,הבישי-שאר רעטסכעה רעד

 ,םמוק רע .ןענייפסיוא ןוא ןעמהירַאב גידנעטש ךיז טגעלפ סָאװ

 עשיטעמפירא ןא רעליש יד בינ ךיא תעשנ ןיירא ,ליּפשייב םוצ

 וצ ךיז ןעמענ ןוא וצ ךיז ןערעה ייז ,(?עשטַאדַאז ,) םעלבָארּפ

 ן'טימ ךַאמ ַא טוט ןוא וצ טקוק הבישי-שאר רעד ,טײברַא רעד

 רע .טייקניניילק ַא ןעוועג םהיא רַאפ טלָאװ סע יװ יוזא ,טנַאה

 ןעבעגעג רימ טָאה סָאװ ,רעּפיק-רָאטס םעד ןָא טרעניארע ךימ טָאה

 ךיז טנעלפ רעכלעוו ןוא גנירּפס םענעכָארבוצ םעד ראפ ליב א

 -עג בָאה ךיא .סנָאסעל עניימ ןיא ןעשימניירַא יירעמירַאב טימ

 "עג טינ קיטעמפירא ןייק לָאמ ןייק טָאה דיא רעד זא ,טסואוו

 רָאּפ א .טסואוועג ךיוא סָאד ןעבָאה רעדניק יד ןוא ,טנערעל

 :טגָאזעג םהיא וצ לַאפ אזא ןיא ךיא בָאה לָאמ
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 םעד ןעכַאמ רהיא טפורּפ ןוא רעדינַא ךיז טצעז ,אברדא,

 | ,"םעלבָארּפ

 "ייטש ןעשירעלמַאטש ןייז ףיוא ןערעפטנעּפָא טנעלפ רע

 רע ןוא ןע'לכש עכלעזא ךיז ןערעגלַאװ ארמנ רעד ןיא זַא ,רענ

 סיִאב יד .ץלָאטש ןענידטש'רמולכ א טימ ןהענסיורַא טנעלפ

 רעדיװ רע טנעלפ םורַא נעט רָאּפ ַא ןיא .ןעכַאלוצ ךיז ןענעלפ

 "ייז תונובשח יד זא לעטשנָא ןַא ןעכאמ רעדיוװ ןוא ןעמוקניירא

 ןדמל א ןעוועג רע זיא ארמנ ןיא .טייקנינייפק ַא םהיא ייב ןעג

 רעבָא םהיא ןעבָאה רעדניק יד .ּפָאק עטונ א טַאהעג טָאה ןוא

 .טַאהעג ביל טינ

 זיא סע ןעוו ,נָאט ןעטימניא ןעוועג ןענייז ןעדנוטש ייווצ יד

 באשוד רעד ןוא .סנַאסעל ערעדנַא ןענירק וצ רעווש ןעוועג ךימ

 א ראלָאד עכילטע עניסעמלענער רָאנ טינ טפַאשראפ רימ טָאה

 סנַאסעל עניימ ןעבָאה סיִאב יד .ךיוא ןעגינעגראפ רָאנ ,ךָאװ

 וצ ןעראווענ ןעדנובעגוצ ךיא ןיב אלא .קשח טימ טנערעלעג

 ענעגייא עניימ ןעוועג ןעטלָאװ ייז יוװ יוזא טנערעלענ ייז ןוא ייז

 .רעדניק

 ןעלָאז ייז זא ,"טרעבנעעג , גנַאל ױזַא םיאבנ יד בָאה ךיא

 ,טרהיפענסיוא בָאה ךיא זיב ,רעכיב-רהעל עניטיונ יד ןעפיוק

 .סנעטסגינייוו +זייוולייט

 רערושטקעפונַאמ א ,טנעדיזערּפ םעיינ א רעטקעלע טָאה ןעמ

 םהיא בָאה ךיא ןוא ,ןײטשהטָאר עשוהי ןעמָאנ ן'טימ סּפעק ןופ

 עשילגנע עלא ןעפיוק וצ זיא סע גיטיונ יוװ ןעזייוװַאב ןעמונעג

 "סיה ,סקיטעמפירַא ,סרעדיר --- טפראדעג טָאה ןעמ סָאװ רעכיב

 "עג טּפיוהרעביא זיא ןוא רַאנ ןייק ןעוועג טינ זיא רע ,סעירָאט

 .םיאבנ ערעדנַא יד יו שנעמ רערעכילטלעוו א ןעוו

 "עג רימ וצ רע טָאה --- ,ןַאהַאק .רמ ,טכער טָאה רהוא ---

 טייהיירט רעייא רַאפ ןעקנַאד עלַא ךייא ןעפרַאד רימ --- ,טנָאז

 .סיִאב ערעזנוא וצ טייקניצנינ ןוא

 טעװ ןעמ דלעג ליפיוו ןעבענ וצ רימ טגָאזענוצ טָאה רע

 -עגסיוא בָאה ךיא  .רעכיב יד ןעפיוק וצ ףיוא ןעפראד רָאנ

 ירא ןיב ןוא ןעבָאה ףרַאד ןעמ סָאװ ץלא ןופ לעטעצ ַא טלעטש
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 -רעדנעביוא רעד ףיוא ,רעכיב"לוקס ןופ עמריפ ַא וצ ןעגנאנעגרעב
 ,סרעדיר ס'יפָאנקעמ טקורדעג טָאה עכלעוו ,טירטס דנָאב רעטנַאמ
 טימ .ןעטסָאק ףרַאד סָאד ליפיוו ,ןובשח א ןעמונעג ייז ייב ןוא
 ןיא טנעדיזערּפ םעיינ םעד וצ ןעננאגעגקעוַא ךיא ןיב םעד
 ןוש רעבָא ,ןהעש רהעז ןעמונענפיוא ךימ טָאה רע ,סיפֶא
 -םיב .טאלג טינ סעּפע זיא סע זא טלהיפעג בָאה ךיא .ןהעשדוצ
 עדנעגלָאפ סָאד טרעלקרע רימ רע טָאה זייווכעל

 ןיא "ןעטעזַאנ יד  טַאלבנעכבָאװ ןעשיסקָאדָאטרָא םעד ןיא
 ןעטראד ךימ טָאה ןעמ .,רימ היוא עקַאטַא ןַא טקורדעגּפָא ןעוועג
 -ענ עשיסרוקיּפַא טײרּפשרַאפ סאוו ,ןעשנעמ ַא סלא טלעטשעגרָאפ
 -ייה יד ןופ טלהָאצ הבישי יד ןעמעוו ןוא ,םזילַאיצַאס ןוא ןעקנַאד
 ךיא .ןעדיא עגיטכרָאפסטָאג ייב טלעמַאז ןעמ סָאװ טלעג עניל
 .המ טָאה טציא .ןהעזעג טינ רעהירפ לעקיטרַא םעד בָאה
 ,ןעזיוועג םהיא רימ ןיײטשהטָאר

 זיא "ןעטעזַאג יד, ןיא .רהָאלק ןערָאװעג ץלַא זיא רימ
 םענייא ףיוא ןוא רעצעז-טפירש יד ןופ קיירטס ַא ןעמוקעגרָאפ ןַאד
 ,אזלא .עדער ַא ןעטלַאהעג ךיא בָאה ןעגניטימ סרעקיירטס יד ןופ
 ןֶא ךיז ,ןהָאזַארַאס ?אירתכ ,גנוטייצ רעד ןופ תיבה-לעב רעד טָאה
 ,ןעווענ םקונ רימ

 -םיוא ,ןע'נײטשהטָאר וצ טנָאזענ ךיא בָאה --- ! ייב-דוג ---
 טייל ערעייַא טימ ךיא ?יוו רהעמ --- רעשט ןיימ ןופ גידנעגנירּפש
 ןעמ זַא רעסעב ךיז טניול "ןעטעזַאנ יד, רַאפ .ןעבָאה טינ קסע ןייק
 -עזטפירש ערהיא זַא ןוא שילננע ןייק ןענרעל טינ רעדניק יד לָאז
 .רעננוה ןופ ןעברַאטש ןעלָאז רעצ

 ןײטשהטָאר .רמ .ּפערט יד וצ ןָאטעג זָאל א ךיז בָאה ךיא
 טימ ןעדיירוצכרוד ךיז ןעפורעג ךימ ,ןעפָאלעגכָאנ רימ ךָאנ זיא
 ,טרעקענמוא טינ רעבָא ךיז בָאה ךיא ,םהיא
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 .דרַאזילב רעד

 תבישי ןופ ?וקס רעד ןענעוו ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו לָאמ סעדעי
 ,רראזילב ןעטמהירַאב םעד ןָא ךיוא ךיז ךיא ןָאמרעד ,םייח ץע
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 ,ץרעמ ןעט14 םעד זיב ןעט11 םעד ןופ טעוועשובעג טָאה רעכלעוו

 -עננָא טניוװםרוטש רעדליוו ַא ,עכורעװַאז עכילקערש ַא ,8

 ,טסָארפ ןעקרַאטש ַא טימ טײלנַאב ןוא לעגָאה ןוא יינש טימ ןעדָאל
 -ענ זיא ןהענ .ןעדנעגעג עגימורַא יד ןוא קרָאי וינ טריקַאטַא טָאה

 ןערָאװעג טרעוװילגרַאפ בלַאה ןענייז ןעשנעמ .,ךילנעמנוא ןעוו
 יװ ױזַא ןעסימשעג ייז טָאה םרוטש רעניזייַא רעד ןוא טלעק ןופ

 ןוא ,ןעלַאפעג ןענייז ענינייא ,רעייפ ןופ רעטיר רעטנעזיוט טימ

 .ןערָאװעג ןערָארּפרַאפ ןוא יינש טימ ןערָאװעג ןעטָאשרַאפ ןַאד

 -נייא רעטסטלע רעד טסקנעדענ טינ טָאה םרוטשדיינש אזַא

 .ןַאד טניז טריסַאּפ טינ טָאה סעכלעזַא ןוא ,קרָאי וינ ןופ רעניואוו

 -ענ טָאה יז .טליּפשעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה טפַארק-רוטַאנ.עזייב ַא

 המיא ןַא ןעפרָאװעגפיױרַא ןוא ןברוח ןעכילביירשאבסוא ןַא טכארב

 -םליה ןעווענ ןענייז דרעפ ,שינעפעשַאב רעגידעבעל רעדעי ףיוא

 טנעקעג טינ ןעבָאה סרַאק .ןעלַאפעג ןענייז ייז ןופ עליפ .זָאל

 .ןהענ

 סרערהיפ עטסניטכעמ יד ןופ רענייא ,גנילקנאק רָאטַאנעס

 ,ןעטאאטש עטנינייארַאפ יד ןופ ײטרַאּפ רענאקילבוּפער רעד ןופ

 ןוא ,סופ-וצ םייח ַא סיִפָא ןייז ןופ ןהענ וצ ןעוועג ןעננואווצענ זיא

 ןיא ױזַא .,רעטרעווילגרַאפ ַא ןעלַאפעג רע זיא נעװ ןעטימ ןיא

 ןעטױט-בלַאה ַא טּפעלשענסױרַא םהיא טָאה ןעמ זיב ןענעלעג רע

 עכלעזא ,ןעברָאטשעג רע ןזיא םורַא נעט רָאֹּפ א ןיא ןוא יינש ןופ

 .להָאצ עשביה ַא ןעוועג זיא תונברק

 -רעביא ןעוועג רעצעלּפ עליפ ןיא ןענייז ןעטָארד-ףארנעלעט יד

 -עשעג ןעוועג טינ םי ןיא סלעבייק יד ןענייז קילנ םוצ .ןעסירעג

 טלָאװעג טָאה ןעמ ןעו :ןעבענענ הצע אזַא ךיז ןעמ טָאה .טניד

 ןָאטעג סָאד ןעמ טָאה ,ןָאטסָאב ןייק קרָאי וינ ןופ ןעריפארנעלעט

 .דנאלננע ,ןָאדנָאל ךרוד

 טימ ןעדנוברַאפ דראזילב רעד זיא ןעננורענירע עניימ ןיא

 ןיא טלהיפרעד טפַארק עכילקערש ןייז בָאה ךיא לייוו ,הבישי רעד

 הבישי רעד ןופ ןעננַאנעג ןיב ךיא תעשב ,גָאטימכָאנ ןעסיוועג ַא

 רַאּפ א ייב ןעגנַאגענּפָא ןיב ךיא ןעוו ,ןעזָאלוצ ךיז טָאה רע .םייה ַא

 -יווצ ,טירטס שזדירדלע ףיוא ןעוועג ןַאד זיא גנוניואוו ןיימ ,קָאלב

 ,טירטס דנערג טכיי-נרעד בָאה ךיא .יסנעלעד ןוא םורב ןעש
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 טלהיפרעד ךיא בָאה ,טירטס יד ןהענרעבירַא טלָאװעג בָאה ךיא ןעוו

 טעּפמיא ןעדליוו א טימ רימ ןעטלָאװ ןעשטייב גילדנחעצ ַא יו ױזַא

 טייקכַאװש ַא .,רעּפרעק ןעצנַאנ ן'רעביא ןוא םינּפ ןיא ןעסימשעג

 -םייווצראפ ןוא טייקניזָאלפליה ןופ ?היפעג ַא ,ןעמונעגנָא רימ טָאה

 רעד וצ רעטנורַא ךיא קניז טָאיטָא זַא טניימעג בָאה ךיא ,גנול

 טלָאװ ףליה ךָאנ ןעפור .טיוט ןעסייהעג טלָאװ סָאד ןוא ;דרע
 -ייא ןייז טימ ןעמונראפ ןעוועגנ זיא רעדעי םירָאװ ,זָאלצונ ןעוועג

 בָאה ענינעשימ רענידעילַאװכ ,רעגידלעבענ ַא ךרוד .,גנוטער רענעג

 טימ ךיז ןעלגנַאר ןערוניפ יו ןהעזענ ,טנעווייל ַא ךרוד יו ,ךיא

 ךיז ןעילוט ןוא ךיז ןעהערד ייז יװ ,עכורעוואז רעניטסָארפ רעד
 .טכַאמ רעמאזיורנ רעד טימ ףמַאק ןעטלעפייווצרַאפ ַא ןיא

 קנאדעג םעד ייב ןעלעטשרָאפ ךיז ךיא נעלפ דליב טרָאס אזַא

 תעשב ,יעּפמאּפ רעכילקילנמוא רעד ןופ ןעטונימ עטצעל יד ןעגעוו |
 "רַאֿפ טימ ןעמָארטש וצ ןעביוהעגנָא טָאה רעניױאוונייַא יד ףיוא

 גנונפָאה ןהֶא עגיניזנהַאװ יד יו ןעפָאלענ ןענייז ייז ןוא גנודנעל

 .ףוס ןענידלַאב ַא ןופ ןעפיולטנַא וצ

 -ֹּמִא בָאה ךיא ,רעביארָאפ זיא טנעמָאמ רעטסכילרהעפענ רעד
 "יואוו ןיימ וצ ןעננאנרעד זיא סע יוו ןיב ןוא םעטָא םעד ןעניוצעג

 .גנונ

 .רעווש ןעוועג זיא ןעליוק ןוא עכילקערש ַא ןעוועג זיא טלעק יד
 ןערהיפ וצ טייקכילנעמ ןייק ןעוועג טינ זיא סע לייוו ,ןעגירק וצ

 ערענעלק יד ןופ ןוא ,ערענעלק יד ןיא סדראי עסיורג יד ןופ ייז

 .סרעלעק-ןעליוק יד ןיא

 -ַאב ?עסיבַא ךיז טָאה רוטאנ עטעוועדליוו-וצ יד ןעוו וליפא

 ןעמ .ןעליוק ןעמוקאב וצ רעווש ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא ,טגיהור

 רעבָא .סַאג ן'פיוא ןעמוקסיורַא טנעקעג זיא סע יװ ןיוש טָאה

 ןעמוקַאב טָאה ןעמ רעדייא ןעטרַאװ גנַאל טפרַאדעג טָאה ןעמ

 -ענ זיא ןעמוקַאב סָאד טָאה סָאװ רעכילקילנ רעד .ןעליוק ל?יעּפ ַא
 ,רצוא ןַא טימ יו םייה ַא ןעפָאל

 ןעזָאלענקעװַא ךיז ןעבָאה םינכש עניימ ןופ רַאַּפ ַא ןוא ךיא
 ןעועג טלָאװ סרַאללעס-לוָאק ןיא ןהעג .,"עדזַאי ַאזַא ףיוא

 -ייז .טסוּפ ןעוועג גנאל ןיוש ןענייז ייז .,םייברַא עטסיזמוא ןַא
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 וצ ,דראי ןייא וצ --- רעצעלּפ ?ײסלָאה יד וצ ןעגנאנענ רימ ןענ

 סדוארק ןענופעג רימ ןעבָאה םוטעמוא .ןעטירד ַא וצ ,ןעטייווצ ַא

 -ניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,גנוי ןוא טלַא ,םליעּפ טימ גידנעהעטש

 ןערעייט םעד טימ רעמע ןַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ךילדנע ,רעד

 רענערָארּפרַאפ רעזנוא ןיא ןעגָארטעגקעװַא םהיא ןוא ,לעקיטרַא

 .םייה
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 .לוקס גנינוויא רעד ןופ ןעּפימ עכילטע

 -ילב ןעשירָאטסיה םעד ןָא רימ טנָאמרעד לוקס-הבישי יד ביוא

 ייווצ ןָא ריטרַאװק רע'טריטס שזדירדלע ןיימ רימ טנָאמרעד ,דרַאז

 .ןעכוזַאב ןעטרָאד רימ ןענעלפ עכלעוו ,רענעילאטיא

 "עג בָאה ךיא ואוו ,לוקס גנינוויא רעד ןיא טָאה רעטניוו םענעי

 ,רענעילַאטיא ?הָאצ עסיוועג ַא ןעבירשרַאפ ךיז ,עלעטש ןיימ טאה

 טָאה ןעמ -- ןעוועג זיא סָאד ױזַא יו טינ קנעדענ ךיא -- ןוא

 ןעק שינעילַאטיא ןייק .סַאלק ןיימ ןיא טקישעגניירַא ןעמעלַא ייז

 ַא ,סור ַא ןעוועג זיא רעליש עניימ ןופ רענייא רעבָא ,טינ ךיא

 טָאה ,ןעילַאטיא ןיא טרידוטש רהָאי עכילטע טָאה רעכלעוו ,רעגניז

 .ייז ןוא רימ ןעשיווצ רעשטעמלָאד סלַא טנידעג רע

 -עג א ןענופעג ךיז טָאה רעליש עשינעילַאטיא עזיד ןעשיווצ

 ,ןערָאװעג טנַאקַאב רעטנעהענ םהיא טימ ךיא ןיב ,ןַאמ רעטעדליב

 רעד ןופ רענעילַאטיא רעטייווצ ַא .ןעכוזַאב רימ טנעלפ רע ןוא

 רנעג רימ ייב טָאה רע לייוו ,ןעכוזַאב רימ טגעלפ ?וקס-גנינוויא

 -נָאלב ַא ןעװעג זיא רעטשרע רעד ךיוא סנָאסעֿפ טַאװירּפ ןעמ

 טימ ,רעלעקנוט ַא---רעטייווצ רעד ; ןעגיוא עדלימ עיולב טימ רעד

 רעטשרע רעד .ןעניוא עצרַאװש טימ ןוא רָאה עצרַאוװש עניצנַאלנ

 ףיוא לעסיב ַא גידנעדייר ױזַא ןוא ,שטייד ?עסיב ַא טנעקעג טָאה

 "רעד רימ רע טגעלפ ,שילגנע ענעכָארבעג ףיוא לעסיב א ןוא שטייד

 רע .רעלעטשט-ירש ערהיא ןעגעוו ןוא ןעיפַאטיא ןענעוו ןעלהעצ

 -עג טָאה רע ןעוו וליפַא זַא עמיטש עשידָאלעמ ַאזַא טָאהעג טָאה

 ןעגנולקעג ךיוא סָאד טָאה שילגנע ןעטרעטשאמענ ןייז ףיוא טדער

 -עילַאטיא ךעלקיטש ןערימַאלקעד רימ רַאפ טנעלפ רע ,קיזומ יז
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 םענהעש ַא יװ יױזַא ןערעהוצ סָאד געלפ ךיא ןוא ,עיזעֶאּפ עשינ
 .ןוגנ

 רעבָא ,םזילַאיצַאס םוצ ןערעהעקַאב טפורּפענ םהיא בָאה ךיא
 -ַאֹּפ טַאנ ןיא טיא , ,טריסערעטניא טינ םעד טימ ךיז טָאה רע
 .טרעפטנעעג לָאמַא רימ רע טָאה -- (שיטעֶאּפ טינ זיא סע) "לעקיטע
 ,שיאַאזָארּפ זיא טייהכיילג ןוא ,טייהכיילג טרעדָאפ םזילַאיצַאס רעד
 .'הנעט רע טנעלפ ױזַא .,גידעכָאוװ

 ; תועט א טָאה רע זַא ,ןעזייװַאב טװאורּפעג םהיא בָאה ךיא
 -אנ רעד ןופ זיא רע .הימ ןיימ הריבע ןַא ןעוועג רעבָא זיא סע
 ןעגַארּפ עלאיצַאס .רעקנעד יו טעָאּפ רהעמ ןעוועג אמתסמ רוט
 | ,טריסערעטניא טינ םהיא ןעבָאה

 א ןעוועג ןיא ןעניוא עצראווש יד טימ רענעילַאטיא רעד
 -אטיא ןעננערב רימ טנעלפ רע ןוא ,רעלדנעהדןייוו א ,ןַאמ-סענזיב
 ,טינ קנירט ךיא זא טגָאזענ םהיא בָאה ךיא ,ןענייוו עשינעיל
 -רָאמ טנעקעג טינ ךיז טָאה רע ,ןעפלָאהעג טינ טָאה סָאד רעבָא
 ףךיוא ןוא ,עדייב ייז .ןייוו ןהֶא ןעבעל ןעק ןעמ יוזא יו ןעלעטש
 "יא רעד ןיא סָאלק ןיימ ןופ רעליש עשינעילַאטיא ערעדנַא יד
 - ,סורדנייא ןעמענעגנא ַאזַא טכַאמעג רימ ףיוא ןעבָאה ,לוקס גנינ
 טלעטשעגרַאפ רימ ךיז טָאה ןָאיצַאנ עשינעילַאטיא עצנַאנ יד זַא
 .ןעשנעמ עניצרעהטונ ןופ ןָאיצַאנ ַא סלַא

 סַאלק ןיימ ןיא ךיז ןעבָאה רענעילַאטיא יד םימ ןעמַאזוצ|
 ןיימ ןיא ןענייז עזיד ןופ ,ךיוא רעליש עשידיא עכילטע ןענופעג

 :עטעדליבעג עדייב ,ייווצ ןופ ןעטלַאטשעג יד ןענילבראפ ןורכז

 ןוא ,ּפָארוי ןופ ןעמוקעג טשרָאקַא זיא רעכלעוו ,ידוהי רעשטייד ַא
 -נייא םעד טכאמעג טָאה רעטשרע רעד .,טנעדוטס רעװקסָאמ ַא

 ןערעכייר ַא וצ טרעהעגנ רעהירפ טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ קורד
 גיטכיצ רהעז רעבָא ,טלא ןעוועג ןענייז רעדיילק ענייז ,דנַאטש
 ןוא ךיוא ךיזרראפ שילננע טנערעלעג טָאה רע טנַאגעלע ןוא

 סָאלק ןיימ ןיא טָאה רע זַא ,טירשטרָאפ ַאזַא טכאמענ טָאה רע

 טייצ עננַאפ א רע ןיא ךָאד .,ןָאט וצ סָאװ טָאהעגנ טינ דלַאב

 דשוח בָאה ךיא .,דנעוװוַא ןעדעי ךילטקניּפ ןעמוקענ ,ןעמוקעג ךָאנ

 ,ןעגנערבראפ וצ ןעדנעווָא יד ואוו טינ טושּפ טָאה רע זא ,ןעוועג
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 לעיצעּפס טנַארנימיא ןעשידיאישטייד ןעזיד קנעדעג ךיא

 טימ ךיא בָאה רעטעּפש רהָאי רַאֹּפ ַא טימ סָאװ .,,םעד ךרוד

 -על ,ייוודָארב ףיוא שינעגענַאב עדנעשַאררעביא ןַא טַאהעג םהיא

 עסיורג ןוא עזרעב רעד ןופ טקידטסיד םעד ןיא ,טירטס לָאװ ןעב

 יינ ןעװענ ןיױש רעדיילק ענייז ןענייז ןַאד .,ןעטפעשעג קנַאב

 "עג רע ןַא ,טגָאזעג תודע ןהעזסיוא ןייז טָאה ןיײמעגלַא ןיא ןוא

 ךימ טָאה רע .דנַאטשוצ ןעלעירעטַאמ ןעטונ ַא ןיא ךיז טניפ

 "עג ןיא ןעטונימ ענינייא טנַארבראפ ןעבָאה רימ ןוא טסירגַאב

 יטייד ,טונ ןוא גיסילפ טדערעג ןיוש רע טָאה שילגנע .ךערּפש

 עגינייא ןופ רעבָא .טרעלקרע טינ ךַאז ןייק ריס רע טָאה ךיל

 ינוברַאפ ןיא רע זַא ,ןעגנורדעג ךיא בָאה ענייז ןעשינערעהוצנָא

 םיבורק ,םידוהי עשטייד ןופ עמריפדץנאניפ רעסיורג ַא טימ ןער

 רע סָאװראפ .טירטס לָאװ ףיוא טלעדנַאה רע זַא ןוא ,ענייז

 "עג זיא רע יװ ךיילג טעדלעמעג טינ םיבורק ענייז וצ ךיז טָאה

 .טסואוועג טינ ךיא בָאה ,אקירעמא ןייק ןעמוק

 רעשיװטיל ַא ןופ ןעוועג זיא טנעדוטס רעווקסָאמ רעד

 ,סיוא ָאד ךיא זָאל ץַאלּפ-סטרובעג ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ,טרָאטש

 םוג טָאה רע ןעו .שנעמ רערַאברעדנָאז א ןעוועג זיא רע ?ייוו

 ,ןענַאטשרַאפ גיטכיר םהיא ןוא ץַאז ןעשילננע ןא ןעזעלענרעביא

 יד גידנעלעטשרַאפ ,ןעכַאלוצ ךיז טייהרעקניליטש רע טגעלפ

 לָאמא .טערקעס א ןעוועג טלָאװ סָאד יװ יוזא ,טנַאה ן'טימ ליומ

 ַא םימ ,ףייפ ןעטקיטשרַאפ א ןעבעג טיוח-רעלעה-ןופ רע טנעלפ

 םייב טינ זיא רע זַא טניימעג בָאה ךיא .ייברעד לעכיימש םענדָאמ

 ,רעטנַאקַאב רעטונ ַא רעניימ ,ןַאמסדנַאֿל א רענייז רעבָא .,ןעניז

 רעבָא ,רעטהערדוצ א לעסיבַא, רָאנ זיא רע זא ,טנָאזעג רימ טָאה

 ."ןעניז ןעלופ םייב

 "סַאג ןעקסטָאידיא םעד ,ןעפלָאװ ןָא טרעניארע ךימ טָאה רע

 ס'עטַאט ןיימ ןיא ןעמוקניירַא טּפָא טנעלפ רעכלעוו ,שנעמ

 .קנעש

 עג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעליש עשידיא יד ןופ רענייא ךָאנ

 "ענ זיא ,רענעילַאטיא יד טימ ןעמאזוצ סַאֿפק ןיימ ןיא טנערעכ
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 רעדנא ןא ףיוא רעבָא ,/רעמָאטסָאק, רעראברעדנָאז ַא ןעוו
 .רעגייטש

 טָאה ,גאטימכָאנ ןעסיוועג ַא ןיא ,רעהירפ טַאנָאמ עכילטע טימ
 .תֹואּפ ןוא דרָאב א טימ דיא א טלעטשענּפָא סאג ן'פיוא ךימ

 ךיא -- ,טנָאזעג רע טָאה -- ,רעשטיט ַא םייז רהיא ---
 ?טעה א ןיא ?וקס ןיא ןעציז ןעמ ןעק .שילגנע ןענרעל ךיז ליוװ

 -נא ןעוועג טינ טלָאװ סָאד זַא ,טרעלקרע םהיא בָאה ךיא
 יעו םעווקעב ןעוועג טינ טּפיוהרעביא טלָאװ סע זַא ןוא םהענעג
 דרָאב ַא .לוקס ןיא ןהעג לָאז תֹואּפ ןוא דרַאב טימ דיא ַא
 ליפוצ ןעניוצעג ןעטלָאװ תֹואּפ יד רעבָא .סיוא םינ ךָאנ טכַאמ
 סע ןוא טכאלעג ןעטלָאװ רעליש ערעדנַא יד .טייקמאזקרעמפיוא
 ןערָאװעג זיא רע .סענעצס עמהענעגנַאנוא ןעמוקעגסױרַא ןעטלָאװ
 זיא אקירעמַא זַא ,ןעריטנעמוגרַא ןעמונעג טָאה ןוא סעכ ןיא
 .ו .ז .א ,הנידמ עיירפ ַא

 סאלק ןיימ ןיא ןיירַא ןעמ טרהיפ רעטעּפש טַאנָאמ יירד םימ
 לעכיימש ןעטיירב א טימ ןוא ןעטוויישעג-ןייר 8 ,ןאמ ןעגנוי ַא
 -  .םינּפ ן'פיוא

 .טנערפעג רע טָאה -- ?ךימ טנעקרעד רהיא ---
 זא ,ןהעזרעד ךיא בָאה טקוקעגוצ טונ ךיז בָאה ךיא ןעוו

 .תואּפ יד ןהִא ןוא דרָאב רעד ןהֶא רָאנ ,דיא רענעי זיא סָאד
 .טנערפעג ךיא בָאה -- ? טרעקעגרעביא ןיוש ךיז ---
 -עג רימ ןעבָאה תואּפ יד ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ ,ָאי --

 ךיא רעכילרהע ןַא ןייז רעבָא ןעק ןעמ .,ןעבעל ַא ןעכַאמ וצ טרעטש
 ,ךיוא תֹואּפ ןהֶא

 ןעטשרע םעד ןופ ןוא ,סַאלק ןיא ןהעג ןעמונעג טָאה רע
 ףיוא .תורצ עסיורג טַָאהעג םהיא ןֹופ ךיא בָאה ןָא דנעװַא
 -ךַאפ ךימ רע טגעלפ ,ןעבעג געלפ ךיא סָאװ גנורהעלקרע רעדעי
 "נא יד .ארמנ ךעלקיטש ,םילשמ ןעגנערב ,תוישק טימ ןעפרָאװ
 טרעטש רע סָאװראפ ,ןעדייל טלָאװעג טינ ןעבָאה רעליש ערעד
 ,ייז ןעלדיז ןוא ןעגירק ייז טימ ךיז רע טגעלפ ; ןָאסעל םעד

 -ענ טינ רע טָאה "ש, ןייק ןוא ,קאווטיל ַא ןעוועג זיא רע
  ףראד ןעמ ןזא ןעגָאז םהיא נעלפ ךיא ןעו ,ןעדיורסיוא טנעק
 ,ןעכַאלוצ גיטפינ ךיז רע טנעלפ ,"יש , רָאנ ,"יס , ןענָאז טינ
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 -מוא ָאד טלָאװ ןעמ יװ ױזַא סעּפע ,סעצײלּפ יד טימ ןעשטעווק
 ,םהיא וצ טעּפעשטעג ךיז טסיז

 ,לעבָארט רעדנַא ןַא טָאהעג ךיא בָאה רענעילַאטיא יד ןופ

 ןייק טינ טָאה רעכלעוו טרָאװ א ןעדיירוצסיוא רעווש זיא ייז
 -לָאװ "שיט, טָאטשנָא .חתּפ א וצ ייז ןענייל ; דנע םוצ לַאקָאװ
 .א ,"אקנאבפ -- .קנַאב, טָאטשנא .,"אשיט , ןעגָאז ייז ןעט

 רעזיד ןיא ךיא בָאה רענעילַאטיא יד ןופ רֶאֹּפ ַא טימ ,וװ ,ז
 ענירעביא יד טימ רעבָא ,לעבָארט ךס ןייק טאהעג טינ גנוהיצאב

 ךילנעמנוא רַאנָאז ריס ןיא סע .רעווש רהעז ןעוועגנ רימ זיא

 טלעדנַאה ָאד סָאװ ןענעו ןהעטשראפ וצ ןעבעג וצ ייז ןעוועג
 טינ ןעהעז ייז ןוא ,"ַאטיַאר, ןענָאז ייז ,"טיַארת גָאז ךיא .ךיז
 .דעישרעטנוא ןייק

 ןא טימ ןַאמ רערעטלע ןַא ןעוועג זיא רעליש יד ןופ רענייא

 ,עמיטש רעשילַאקיזומ רענייפ ַא טימ ןוא טכיזעג רעטנַאסערעטניא
 ןעו ,טנעייל רע יװ ןערעה וצ םהענעננַא רהעז ןעוועג טלָאװ סע

 טנירנע סָאװ ,טרָאװ ןעדעי ייב חתּפ ַא ןעגיילוצ טינ טלָאװ רע
 טָאטשנַא "ַאקוט, ןענָאז טנעלפ רע  .טנַאנָאסנָאק א טימ ךיז

 ,?טנעוו, טָאטשנא "ַאטנעװ , ,"?בייט, טָאטשנא "טלבייט , ,"קוט,

 .וו .ז .א

 ןעטסירק ןעוועג לוקס גנינוויא ןופ רערהעל יד ןענייז רעהירפ

 ןוא ווָאקיניעלַא ,ךיא .ןעדיא ענערָאבענ רענַאקירעמַא ראּפ א ןוא

 ןעבָאה 1888 ןוא 1887 ןיא .ןעמהַאנפיוא ןעווענ ןענייז ,דוארב .רד
 -ציא רעד .רערהע? סלַא ןעטנַארגימיא עשיסור ךָאנ ןעזיװַאב ךיז

 .ייז ןופ רענייֵא ןעוועג זיא ןָאריא רָאטקָאד רעגיט

 רערהעל עכילטסירק יד ןעשיווצ ךיא ןיב ן'סלרַאק רעסיוא

 -עלפ רימ .ננימעלפ ַא םענייא טימ ןערָאװעג טנאקאב טנעהָאנ
 ןעװועג ןיא גנוניואוו ןייס .ןעמַאװצ לוקס ןֹופ ןהענ טּפָא ןעג

 ,טירטס ןָאסידעמ ףיוא טניואוועג טָאה רע דנערהעוו ,טנעהָאנ ץנַאנ

 ןהעג טשרעוצ בור סָאד רעבָא ןענעלפ ריס .סרענטָאר ןעבעל

 ןיב ןעטײלגַאב לָאמַא ךימ רע טנעלפ ךָאנרעד ;ןעריצַאּפש
 ןיב ןערהיפוצ םהיא ךיא געלפ לָאמַא ןוא ננוניואוו ןיימ

 "ַאבעד ,ןעסעומש רימ ןענעלפ געװ ן'פיוא .גנוניואוו ןייז
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 "נוא םהיא ןעגעלפ ןעסנַאדעג עשיטסילַאיצַאס עניימ ,ןעריט
 טגעלפ רע .,ךַאז עגיטייז עווַאקישט ַא יװ רָאנ ןעריסערעט
 ןעגנונדרֶא ןוא ןעננורהיפנייא יד ןענעו תוישק ןעלעטש רימ
 עניימ טנעלפ רע ןוא ,טפַאשלעזעג רעשיטסילַאיצַאס ַא ןיא

 ן'לעוּפ רעבָא .טײקמַאזקרעמפיוא טימ ןערעהסיוא ןעטרָאװטנַא

 "ניטימ ערעזנוא ןופ םענייא ףיוא ןעמוק לָאז רע זַא ,םהיא ייב

 לָאמנייס רימ ךיז טָאה ,קעטָאילביב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןעג

 ןעיליל זַא טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,לָאמנייא .ןעבעגעגננייא טינ

 ןיא ןוא ןערעזנוא גניטימ ןעדעי ףיוא טמוק רעטומ ס'לעסָאר

 רע .ןעמוק טעװ רע זַא ,טנַאזעג רע טָאה ,ןירעציזרָאפ יד טמָא
 .ןעבילקעגוצ טינ לָאמנייק רעבָא ךיז טָאה

4 

 -נַאנוא ןא -- .םנעדנעטניארעּפוס רעד ןוא לַאּפיסנירּפ רעד
 .ענעצס עמהענעג

 רענייא ןעװעג ןַאד ןיא ?וקס ןיימ ןופ לַאּפיסנירּפ רעד
 טימ ,רענַאקירעמַא רערַאד ,רעכיוה ַא רהעז ,וָאררַאפ רעטיּפ
 יד ןופ .,רעכילפעה ַא ןוא רעליטש א ,ןהייצ עסייוו ,עסיורג

 טירטס יטסירק רעד ןיא טכַארבראפ בָאה ךיא סָאװ רהָאי ףלעווצ
 ןוא .לַאּפיסנירּפ ןיימ ןעוװעג רהָאי ןהעצ רע זיא ,לוקס גנינוויא

 טרָאס ַא רַאפ סָאװ ןענָאמרעד טציא ךיז ליוװו ךיא ןעוו ,ךָאד
 ךיז סָאװ טינ בָאה ךיא זַא ,ךיא ?היפ ,ןעוועג ןיא רע שנעמ
 טינ ףירגַאב ןייק לָאמ ןייק םהיא ןענעוו בָאה ךיא ,ןענָאמרעד וצ

 .ויא ?עטרעוװ רעד יװ --- "! רהָאייטונ ,ןענרָאמ-טוג , + .טשהעג
 א ןעוועג עדייבעג רעבלעז רעד ןיא זיא הירפ רעד ןיא

 ןעװעג ןעטרָאד ןיא ואררַאמ ןוא ,רעדניק רַאפ ?וקס רעמערג

 ןעװעג סנעטסיימ ןענייז רעדניק יד .רערהעל יד ןופ רענייא

 יד .ןעטסירק ןעװעג עלַא ןענייז רערהעל יד ןוא עכילטסירק

 עשינַאקירעמַא רעדָא עשטייד ,עשירייא ןופ ןעוועג ןענייז רעדניק
 יּמִא רעבלעז רעד ןופ ןעוועג ןענייז רערהעל יד ןוא ; ןערעטלע
 ןיא ייז ןעשיווצ סיקנעי ןופ טנעצָאוּפ רעד רעבָא ;גנומאטש

 ןעוועג זיא ואררַאמ .רעליש יד ןעשיווצ יו רעסערנ ךס ַא ןעוועג
 .רענַאקירעמַא רעטכע ןַא
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 ַא רענייא ןעווענ זיא טנעדנעטניארעּפוס לוקס גנינוויא רעד
 ,ןערהָאי עלעטימ ערעגניא יד ןופ ןַאמ רעלופ ַא ,ןַאמּפָאח רָאטסָאד
 ןוא עלייוו א ןעציז ,ןעזייוואב ךיז רע טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ
 יד ןופ עכילטע ןערינימאזקע ,טייברא ןיימ וט ךיא יוװ ןערעהוצ

 ןעציטָאנ רֶאּפ ַא ןעכַאמ ,(*קוב-ללָאר ןיימ ןיא ןָאט קוק ַא ,רעליש

 רעמיא םהיא טנעלפ וַארוַאמ .,ןהענסיורַא ןוא ?עכיב ןייז ןיא

 + יד רע טגעלפ ,ןעמוקעג טינ רעבָא זיא ןאמּפָאה ןעוו ןעטיילנַאב

 .ןעכוזַאב טינ לָאמנייק טעמכ ןערעמיצ-סאלק

 ַא ןוא ?עבָארט טאהעג ןע'נאמפָאה טימ ךיא בָאה לָאמ ןייא
 בָאה ,רימ ֹוצ ןעמוקענ זיא רע ןעוו .ענעצס עמהענעננאנוא רהעז

 "ונענטימ םהיא בָאה ךיא .,ךיז ייב טאהענ טינ קוב-ללָאר ןיימ ךיא

 -וא םהיא בָאה ןוא ,"גנונדרָא , ןיא םהיא ןענניירב וצ םייה ַא ןעמ

 -ישט רהעמ ןעוועגנ זיא ןַאמּפָאה ,רד .םייה רעד ןיא ןעזָאלענרעב

 יד ןעוועג םהיא ייב זיא קוב-?ללָאר רעד ןוא ,רעהיצרע יו קינווָאנ

 רעליש יד טנרעל רערהעל רעד יצ ,ענַארפ יד .ךַאז עטסגיטכיוו

 "עוו אצוי ןופ רָאנ טריסערעטניא םהיא טָאה סָאד -- ,ןיז ַא טימ

 ,םוטנילייה א ןעוועג םהיא ייב זיא רעבָא קוביללַאר רעד ,ןעג

 בָאה ךיא .טאהענ טנייפ קוב:ללָאר םעד בָאה ,רעדיוו ,ךיא

 ןערעדָאפ סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא וצ דלודענ ןייק טינ טּפיוהרעביא

 . .טייקכילטסניּפ ענעקורט ןוא תונובשח ענעקורט

 ךיא סָאװרַאפ ,עכַאזרוא עלעיצעּפס א ןעוועג רעבָא זיא ָאד

 ינַאנ ןיא זיא רע .דלודענ ןייק טַאהעג טינ קוביללָאר םעד וצ בָאה

 ,סנעטסנינייוו ,ךיא בָאה ױזַא --- עינָאמערעצ עטסוּפ ַא ןעוועג ןעֶצ

 ,ניטכיו סָאד ןיא רעדניק רַאֿפ סלוקס יד ןיא .,טבילגעג ןַאד

 רהֶאי ןעצנַאג ַא ;נָאט ןעדעי ןעמוק ןעזומ רעליש יד םירָאוװ

 ניטכיוו זיא ָאזלֶא .,ננוניטפעשַאב עניצנייא רעייז זיא סָאד .ױזַא

 טרַאנ רעמָאט ,טלעפ סע ייז ןופ רעוו גָאט ןעדעי ןענעכייצרַאפ וצ

 םעד טנניירברַאפ ןוא ןערעטלע יד ּפֶא עלעדיימ יד רעדָא יִאֹב רעד
 טימ זיא שרעדנַא ץנַאג .ןעסיוו סָאד ןעמ ליוװ ,ואוושרעדנַא גָאט
 ,ןעשנעמ ענידנעטשטסבלעז ,ענעסקַאװרע רַאֿפ סלוקסיגנינוויא יד

 ָאד ווא סע רעליש יד ןופ רעוו טנעכייצרַאפ ןעמ ואוו ,ךוב רעד (*

 .טלחעפ סע רעוו ןוא
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 -עלדעּפ רעדָא טײברַא ייב ןעמונראפ גָאט ןעצנַאנ ַא ןענייז עכלעוו

 ,פוקס ןיא ןהענ וצ דימ וצ טנעוװוַא ןיא רעליש רעד זיא טּפָא ,ייר

 זַא ,זיא תמא רעד ,ןעדנעטַא וצ ךַאז טאווירּפ ַא טָאה רע רעדָא

 ,ךילטקניּפ-טינ רהעז ןעוועג זיא רעליש ערעזנוא ןופ טעטירָאיַאמ יד

 עליפ .טנעװַא ןעדעי ןעמוק טנעלפ ייז ןופ ?הָאצ עניילק ַא רָאנ
 רעטניוו ןעדעי .,טייצ עצרוק א זיולב ןײזּפָא ןעצנאנ ןיא ןעגעלפ
 ןוא רעליש טרעדנוח רַאּפ א ןהעגכרוד סאלק ןעדעי ךרוד ןעגעלפ

 -ייז ענירעביא יד  .ייז ןופ גילדנהעצ רֶאּפ א רָאנ םנעלפ ןעביילב

 ַא ךָאנ רעדָא .לעכיב א וצ ןעוועג טניואוועג טינ טּפיוהרעביא ןענ

 .הור ןיא טגיטיונעג טושּפ ךיז ייז ןעבָאה טייברא ערעווש גָאט

 -עלפ ערעדנַא ,ןעמוק טינ ןיוש ןענרָאמ ףיוא ךיילנ ןענעלפ ענינייא

 .סאלק ןעדעי ןיא ןעוועג זיא יוזא .געט עכילטע ןעביילבראפ ןעג

 ץֵלַא סָאד גיטכיר ךילריטַאנ זיא ןעקעווצ עשיטסיטַאטס רַאפ

 -רעל .טרעמיקעגנ נינייוו סָאד טָאה רימ רעבָא .,ןענעכייצראפ וצ

 -ללָאר , םעד ןערהיפ רעבָא ,טאהעג ביל ךיא בָאה רעליש יד טימ ןענ

 ,ןעגיסעלכאנרַאפ םהיא ךיא געלפ .טסַאלדוצ ןעוועג רימ זיא "קוב
 ,לָאמא טימ ןעטנעווַא עכילטע רַאפ רעפיצ יד "ןעסקיפ , ךָאנרעד ןוא

 -אד ענעזָאלענּכרוד ?יפ ױזַא ןעבילקעגנָא ךיז ןעבָאה לָאמ ןעזיד

 םעד טימ ,םייה ַא ךיז וצ ןעמונעג ךוב םעד בָאה ךיא זַא ,סמוט

 רעבָא סָאד בָאה ךיא עיצַארעּפָא יד ןעכַאמ וצ ןעטרָאד קעווצ
 ןעבילבענ זיא קוביללָאר רעד ןוא גָאט וצ גָאט ןופ טגײלעגּפָא

 .םייהרעד ןיא רימ ייב

 ןערָאװעג רעטסניפ רימ זיא ,ןעמוקענניירא זיא ןאמפָאה ןעוו

 .ןעגיוא יד ןיא

 .ךילנהעווענ יו ,קוב-ללָאר םעד ןעטעבעג טָאה רע

 -ניירַא םייח ַא ןעמונעג םהיא בָאה ךיא .רחעז רעיודַאב ךיא --

 -קיטש ףיוא טנעכייצרַאפ בָאה ךיא עכלעוו ,סדרָאקער יד ןעביירשוצ

 ךיא בָאה --- ,ןענניירב וצ םהיא ןעסעגרַאפ בָאה ןוא ריּפַאּפ ךאל

 .טרעפטנעעג

 -קיטש יד טימ השעמ יד זַא ןענַאטשרַאפ ךילריטַאנ טָאה רע
 -ַאב ךיז טָאה טכיזעג עטיור-לעקנומ ןייז .ןעניל א זיא ריּפַאּפ ךאל

 .ערַאמכ א טימ ןעניוצ
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 םעד ןעגניירב רע לָאז ,םייה ַא ךייַא וצ רעליש ַא טקיש --
 .ךוב

 בָאה --- ,ריט ןיימ ןופ לעסילש רעד זיא טָא !טייר ללֶא ---
 | ,ננולפייווצרַאפ ןיא טנָאזעג ךיא

 ?ָאטינ טציא רענייק טרָאד זיא ---
 .טסאג-וצ ןעגנאנעג זיא יורפ ןיימ ---

 "יואוו רעייַא ןיא ןיירַא לָאז רעדמערפ ַא זַא טינ ליוו ךיא ---
 -ייב א טימ טנָאזעג ןַאמּפָאה טָאה -- ,ָאטינ זיא רענייק ןעוו גנונ

 .טייקכילפעה רעז

 ,רימ רַאפ טנעמָאמ רעמהענעגנאנוא ןַא רהעז ןעוועג זיא סע
 רעצנַאג רעד ,ןעניוושענ ןוא ןענַאטשענ ןענייז ךיא ןוא ןאמפָאה

 טימ ,אמתסמ ,ענינייא --- ןעדייב זנוא ףיוא טקוקעג טָאה סָאלק

 -עט ַא סָאװ ,גונעת םעד טימ רשפא ערעדנַא ; רימ וצ עיטאּפמיס

 טָאה ךילדנע .טנעמָאמ ןעשיטַאמַארד ַא ןופ טָאה רעכוזַאב רעטַא
 טלַאק ןוא ליטש --- טנעגעזעג רימ טימ ךיז טנעדנעטניארעּפוס רעד
 .קעװַא זיא ןוא ---

 -ףָאה .בַאשזד ןיימ ןערילרַאפ לעוװ ךיא זַא ,טניימענ בָאה ךיא

 רעבָא סָאד טָאה רע .וצרעד ןענניירב טנעקעג טכייל טָאה ןַאמ

 .ןָאטענ טינ
 ןעבענעג רימ ןעמ טָאה רעטניוו ןעטסקענ םעד ןופ ביֹוהְנֶא םייב

 ,פוקס רעד ןיא סַאלק ןעטסכעה םעד
 עכלעוו ,ננוריסַאּפ עדנענלָאפ יד רימ טלהעצרעד ןָאריא ,רד

 : ץַאלּפ ןעזיד וצ טרעהעג
 ,ואררַאמ ןעמוקענניירַא רעמיצ-סַאלק ןייז ןיא ןיא לָאמנייא

 | ;םהיא וצ טנַאזענ ןוא ,לאּפיסנירּפ רעד

 סָאװ ףיוא ?ךיוה יוזַא ןַאהַאק ןעטרָאד טיירש סָאװ ---

 ?שיסוד -- רעליש יד וצ ןעטרָאד רע טדער ךַארּפש ַא רַאפ
 ?ייז רַאפ עדער ַא טלַאה רע

 ןוא ,ןכש רענירָאד-טסקענ ןיימ ןעווענ זיא ןָאריא יװ ױזַא
 ,ךיוה רהעז ןוא גנורעטסיינַאב טימ טדערענ בָאה ךיא יו ױזַא
 -ַאיצַאס א ןעטלאהענ בָאה ךיא .טרָאװ ןעדעי טרעהעג רע טָאה

 ,רעליש יד רַאפ עדער עשיטסיל

 רַאֿפ ןיא סע ניטכיו יו רעליש יד טרעלקרע רע --
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 טיג רע ןוא ,ךַארּפש עשילנגנע יד טוג ןענעק וצ ןעטנַארנימיא
 .טרעפטנעעג ןָאריא טָאה -- ,"סקיוויס, ןיא ןָאסעל ַא ייז

 -- טנַאזעג ןַאררַאמ טָאה --- !ןיא סָאד ןייפ יו ,הֶא --
 ,רענערירפוצ טסכעה ַא קעװַא זיא רע ןוא -- ! ןהעש יוװ ,ךַא

 .ס

 --- ,רָאטס-םירפפ רעייז ןוא ןענַאבנעלענעצַאק ,ןָאזנעגייפ
 ,דלעפנעזַאר םיררָאמ

 רָאטס רעניילק ַא ןיא רעהעגנייא רעטפָא ןֵא ןייז געלפ ךיא

 ייוצ וצ טרעהעג טָאה יז .טירטס ןוָאלדָאל 288 ןיא ,םירּפס ןופ
 בָאה ךיא .ןעגָאבנעלענעצַאק ןוא ןָאזנעגייפ ,טייל עגנוי רענליוו
 .םייהרעד ןופ טנעקעג ןעדייב ייז

 ןיא ןהעזעג ?ָאמ רָאּפ א ךיא בָאה ןע'נענָאבנעלענעצַאק
 ןייז ןיא ךיא בָאה ,הוצמ-לעב ןערָאװעג ןיב ךיא ןעוו .,אנליוו
 ןוא ?'רודס "םייח ךרד, א טפיוקעג טפעשענ םירפס ס'רעטומ

 ַא ן'עמאמ רעד ייב ןעטעבעג ןוא ייברעד ןענַאטשענ זיא רע
 ןעבָאה ל'רודס םעד ןיא זא ,טגייצענסיױרַא ךיז טָאה סע .,עקיּפָאק
 ןוא קירוצ ןעגָארטעגּפָא םהיא בָאה ךיא ןוא ךעלטעלב טלהעפעג
 ךיֹוא רע זיא ייברעד .,ןערעדנא ןא ןעבעגעג רימ טָאה רעטומ ןייז
 ייב ןעטעבעג רעדיוו סעּפע דארג טָאה רע ןֹוא םָאוק ןיא ןעוועג
 יד ןופ זיא רע זא ףירנאב א ןעמוקאב בָאה ךיא .,ןעמאמ רעד

 ,רעטעּפש ןהצערעפ רהָאי ַא טימ .ןעבעל טינ ןעזָאל סָאװ רעדניק
 בָאה קרָאי וינ ןיא ןעראוועגנ טנאקעב םהיא טימ ןיב ךיא ןעוו
 ץנַאג ַא זיא ףירנַאב רעגיזָאד רעד זַא ,טנידנוקרע ךיילנ ךיז ךיא
 ןעשנעמ ןערעשיטאּפמיס ןוא ןערעכייוו ,ןערעליטש ןייק ,רעשלַאפ

 ,טנעגעגאב טינ לָאמ ןייק ךיא בָאה
 טייקכילנעזרעּפ עטנַאקַאב א ןעוועג זיא רעטָאפ ס'ןָאזנענייפ

 ערעדנַא ןיא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה ןעמָאנ ןייז ןוא ,אנליוו ןיא

 ךרוד טײקמַאזקרעמפיוא ןעגיוצענ טָאה רע .ךיוא טדעטש עשידיא
 עטמהירַאב-טלעוו יד ןעכלעוו ,םישוריּפ עליפ טימ ט"ש םעיינ ַא

 ,עיצקַאדער ןייז רעטנוא ןעבעגעגסיורַא טָאה ,םָאר רעדירב יד ,עמריפ
 וע סָאװ ,ךוב-רעטרעוו ןעשידיא-שיסור םעניילק ַא ךרוד ךיוא ןוא
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 ןָאנעניפ רענני רעד ןיא םייהרעד ןיא ..טסאפרַאפ טָאה

 ךיא ןוא ,(לוש לַאער) עשטשילישטוא עיאנלַאער ןיא ןעננַאגעג

 .רעלטסניק םעד ןע'טַאלבדלָאנ ךרוד טנאקאב ןעוועג םחיא טימ ןיב

 ,טכוזאב לָאמ ענינייא םהיא ןעבָאה טַאלבדלָאג ןוא ךיא

 ךָאנ טָאנָאמ רַאּפ ַא ןעמוקעג ןָאזנענייפ זיא אקירעמַא ןייק
 ,םִאר רעדירב יד ןופ ףליה רעד טימ ,רע טָאה רעטעּפש ,רימ
 רעבָא יו ױזַא ,טירטס וָאלדָאל ףיוא סענזיב-םירפס יד טנעפעעג
 ןעמונעגוצ רע טָאה ,גינייוו ץנַאנ טסואוועג םירפס ןופ טָאה רע
 "םירפס םעד ןיא זיא רעכלעוו ,ןע'נענַאבנעלענעצַאק רענטרַאּפ סלַא

 ,ןעסקאווענסיוא ןוא ןערָאװעג ןערָאבעג טפעשעג
 רעשטיט סלַא ןעמוקעגנָא סָאד ךיא ןיב ןע'נָאזנעגייפ ךרוד

 טנרעלעג טייצ עסיוועג ַא ןעטרָאד טָאה רע .םייח ץע תבישי ןיא

 .סַאלק ןערעכעה םעד ןופ רעדניק יד טימ שילננע ןוא קיטעמפירַא
 רע ןוא ,טלעקיװטנע ל?עסיבא ךיז טָאה רָאטס םירפס יד ןעוו
 טָאה ,טניטיונענ טינ רחעמ ךיז בַאשזד ױעשטיט םעד ןיא טָאה

 ,ץַאלּפ ןייז ףיוא טרידנעמַאקער ךימ רע

 "נעלענעצַאק ןעוועגנ זיא רָאטס רעד ןופ רערהיפ רע'תמא רעד
 סע ,ןייז רעמיא ךיוא ןעטרָאד טנעלפ ןָאזנענייפ רעבָא .,ןעגָאב

 א ןעװעג זיא סע .ןעּפיט ענעדישראפ ןעמוקניירא ןיהא ןענעלפ

 "ראפ ֹוצ ןעבָאה ביל ןעטרָאד געלפ ךיא ןוא ,בולק רענעפָא ןימ

 .ןעגנערב
 שיסור ףיוא ןעדייר בור סָאד ךיא .געלפ ןע'נַאזנענייפ טימ

 ןעראברעדנָאז ַא ןָא ךימ טרעניארע סָאד ןוא .שילננע ףיוא רעדָא

 .טאהעג לָאמַא ןעטרָאד בָאה ךיא סָאװ סיוטשנעמַאזוצ
 דנערהעוו ,שיסור ףיוא טסעומשענ ןוא ןענַאטשעג ןענייז רימ

 -- רעמָאטסָאק ַא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןיא ןעגָאבנעלענעצַאק
 ןעסייוו ַא ןוא ?עדרעב רענערָאשענמורַא ןַא טימ דיא רעכיוה ַא
 רעד ךיז טינ גנולצולפ .ניטנעק ,דנערווער ַא -- לעסּפינש
 .ןעניוא יד ןיא רעקַאלּפ ַא טימ זנוא וצ רעק ַא "קינ'שרוק ילכ ,

 רםירפס א ןיא יװ שיסור ןעדייר וצ טרָא רעדנַא ןייק ---
 .ןעסָאשעגסיױא רע טָאה -- ? ןעניפעג טינ רהיא טנעק רָאטס

 -- ,טנָאזעג ךיא בָאה --- ,ןענערפ סעּפע ךייא ?יוו ךיא ---
 "ןעסשיאיוג , ןייק ןעדייר טינ ןעמ רָאט רָאטס םירפס ַא ןיא ביוא
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 טינ ןעק סָאװ ,ךיא רענַאקירעמַא ןַא ןָאט לָאז סָאװ ָאט ,ןושל
 ןעםפיק ליװ רע בוא 4?שדוק ןושל רעדָא שידיא ןייק ןעדייר |

 ? ןושל-םוטש ףיוא ןָאט סָאד רע ףרַאד ,שמוח ַא רעדָא רודס ַא

 -- ,טײרלַא ןיא שילגנע ,טינ ךיא דייר שילגנע ןעגעוו --

 .שיסור רעבָא ךָאד טדער רהיא -- ,טרעפטנעעג רע טָאה
 ןוא ,ךַארּפש עשיסור יד ןעפמיש וצ ןעביוהעגננָא טָאה רע

 ,ןעזײװַאב ןעמונעג םהיא בָאה ךיא ,ןעדנוצעגנָא ןערָאװעג ןיב ךיא

 ;ןעשנעמ עטסעב ןוא עטסנעש יד ןענייז רעביירש עשיסור יד זַא
 ןוא ןעדייר שסיור ףױא זא ;ןעמָארנָאּפ יד ןעמאדרַאפ ייז זא

 טכער עכיילג רַאפ ןוא טייהיירפ רַאפ ןעפמעק סָאװ יד ןעביירש

 טדערעג רעבָא בָאה ךיא .ךיוא ןעדיא רַאפ ,ןעמעלַא רַאפ
 ,טרעגרעענ ךימ טָאה "דנערווער, רעד ,ןָאט ןעזייב ַא טימ

 טימ טרערעג ךיוא טָאה רע .,סּפינש רעסייוו ןייז ךילכעזטּפױה
 : ןעשַארטס ןעמונעג טָאה רע זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,סעכ

 -רַאפ ָאד ןערעװ םירפס יד זַא ,ןייז עידומ ?עוװו ךיא ---
 ןופ טסענ ַא ןיא ָאד ןוא שיסור ָאד טדער ןעמ זַא ;טכעוװש
 .ןעמוקניירַא םינ רעהַא רָאט דיא ַא .ןערענַאיסימ ןוא ןעטסיליהינ

 טּפַאכעגנָא םהיא רע טָאה .טרעהרעד סָאד טָאה ןָאזנענייפ ןעוו

 .ןעפרָאװעגסױרַא ןוא רענלָאק ן'רַאפ

 : ןָאזנענייפ רימ וצ טנָאז לָאמנייא

 ןעמ  .עיזעָאּפ טביירש סָאװ ,רעדיינש ַא ןארַאפ זיא'ס ---

 סָאװ ןעזייו ןעלעוו ךייא טלָאװ רע ,דלעפנעזָאר םהיא טפור

 .טביירש רע

 ןעפערט םהיא טימ ךיז לָאז ךיא זַא ,טכַאמענּפָא ןעבָאה רימ = -
 ַא ןיא ,עדנוטש ןוא גָאט ןעטמיטשַאב םעד ןיא .רָאטס רעד ןיא

 טָאה ,טסונוֶא רעדָא יילושזד ןיא ,נָאטימכָאנ ןעסייה-גידנענערב

 ,ןעכיוה ןייק טינ ,ןַאמ ןעגנוי א טלעטשעגרָאפ רימ ראפ ןָאזנענייפ

 ךילבעטשכוב ןעװעג זיא רע ,רָאה עטלעזיירגעג עצראווש טימ
 רַאלָאק ןייק ןוא דמעה-רעביוא ןייק .,ןעסילשענּפָא ןוא ןעסירענּפָא

 ןייק יו ןעהעזענסיוא טינ טָאה רע .ןענַארטענ טינ רע טָאה

 ןעטייברא סָאװ ,ןעננוי יד ןופ רענייא יו סעּפע רָאנ ,רעדיינש

 ַאזַא -- ןעטילּפ יד ייב ,אנליוו ןיא ,איליוו ךייט ןופ גערב ן'פיוא

 .טכַאמעג רימ ףיוא רע טָאה קורדנייא
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 ןיב ,טכידעג א ענייז ןעזעלעגרָאפ רימ רַאפ טָאה רע ןעוו

 דיל יד ןַא ,טביולגעג טינ בָאה ךיא .,ןערָאװעג טניוטשרע ךיא

 ןעוועג ךָאד רעבָא זיא יז .טנאלאט ןעטלעקיווטנע ןא ףיוא טזייוו

 ? ןעשנעמ ַאזַא וצ סָאד טמוק יװ ,קרַאטש ןוא ןהעש -- טוג רהעז

 -- ,טגָאזעג ךיא בָאה -- !טנעכייצעגסיוא זיא סע --

 רענייפ ַא ןעסקַאװסױרַא טעװ ךייא ןופ !ןעביירש טזומ רהיא

 .טעֶאּפ

 דיל ַא ןעבירשעגפיוא ךיוא ךיא בָאה טייצ רעבלעזרעד םורָא

 ,עױעַאּפ טינ טַאהעג ןעניז ןיא רעבָא בָאה ךיא ,שידיא ףיוא

 -נעלענעצַאק ןוא ןָאזנענייפ .ַאדנַאנָאּפָארּפ עשיטסילַאיצַאס רָאנ

 "רַאפ ןוא (ריּפַאּפ עטיור ףיוא) טקורדענּפָא רהיא ןעבָאה ןעגָאב

 סָאד ןעבָאה ייז .ךיז טכַאד ,עיּפָאק ַא טנעס ייווצ רַאפ ,טפיוק

 םירָאו .רעדיל-רעטַאעט עהייד ַא ןופ ענייא סלַא ןעבעגעגסיורַא

 רעד, ןעוועג זיא ןעמָאנ רהיא .ןעגניז םוצ ןעוועג זיא דיל ןיימ

 ןעבלעזמעד טימ ןערָאװעג ןעבירשעג ןיא יז ."ךָאטיײרעּפָא

 ןעוועג זיא ןעביוא ןוא ,"עכָאס יד , ס'רעזנוצ םוקילא יװ טקַאט

 .ןוגנ ןעבלעזמעד טימ ןעגניז רהיא ףרַאד ןעמ זַא ,הרוש ַא

 .רעּפעש יד ןיא ןערעוװ ןעגנוזעג טנעלפ "רָאטיײרעּפָא רעד ,

 סָאװ ,טכידענ יד יװ ךַאז ערעכַאװש ?יפ ַא זיא סָאד זַא

 טערקעס ןייק רימ ראפ זיא סָאד --- ןעזיוועג רימ טָאה דלעפנעזָאר

 -- קיטירק רעדעי רעטנוא זיא סע זַא רעבָא .ןעוועג טינ

 זיא סלַאפנעדעי .רעטעּפש טשרע ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה סָאד

 העטכעלפ-ןעזרעפ סלַא עבָארּפ עטצעל ןוא עטשרע ןיימ ןעוועג סָאד

 .שידיא ףיוא

6 

 ןעשידיא םעד ןיא סערעטניא ןיימ ןוא ָאקסעלונַאמ דנומניז
 ."ןעמאד עטעקָאק, ם'רמש -- .רעטַאעט

 רעכוזַאב ןעטפָא ןא רַאפ טכַאמעג ךיוא ךימ טָאה ןָאזנענייפ

 ןעועג רימ רַאפ סָאד זיא רעהירפ .,רעטַאעט ןעשידיא םעד ןופ

 : .טלעוו עדמערפ א
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 ,םרַאק ,ןאמרעבליז ןופ עינַאּפמָאק עטנַאמרעד-ןעביױא יד

 ןייק ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ערעדנַא יד ןוא שטיווָאמייח

 ןוא ןעכַאז ס'ןעדַאפדלַאנ טליּפשעג ןעבָאה ,1884 ןיא אקירעמַא

 תונורסח עֶלַא טָאהענ טָאה רעכלעוו ,שַאמ-שימ םעיינ ַא סעּפע ךיוא

 -עג טינ בָאה ךיא .תולעמ ערעייז ןהָא ,ןעסעיּפ ס'ןעדָאפדלָאנ ןופ

 יּפש םעד ןופ טינ ,ןעסעיּפ יד ןופ טינ ןערעוו טרעבױצַאב טנעק

 .ןעל

 זַא ,דנַאב ןעטשרע ןופ ףוס םייב טלהעצרעד ןיוש בָאה ךיא

 טריסערעטניאראפ ךיז ךיא בָאה ,1881 תוכוס ,?עווענ ןיא גנידנעייז

 רימ רַאפ טָאה יניִאקָאּפס סָאװ ,ךעלדיפ רעטַאעט עשידיא יד ןיא

 "ייוו ןוא רעגניא ןעוועג ןַאד ךיא ןיב סנעטשרע רעבָא .,ןעגנוזעג

 "כיוו סָאד ןיא סָאד ןוא --- סנעטייווצ ןוא ,טלעקיווטנע רעגינ
 רעטַאעט ןעשידיא םעד ןופ ךעלדיל ערעדנוזַאב ןענייז --- עטסניט

 .ךַאז רעדנַא ץנַאנ ַא -- גנולעטשרָאפ עצנַאנ ַא ןוא ,ךַאז ןייא

 םלַא --- ןוא ,קַאמשעג ןעוועג רעמיא ןענייז םינוננ ס'ןעדַאפדלָאג
 .טנאקיּפ ןוא טנאסערעטניא רהעז --- סעיינ ַא

 -- ןעוועג אמתסמ סָאד זיא 1882 ןיא --- טייצ עסיוועג ַא

 -סַאּפ ַא , דיל ס'ןעדאפדלָאנ ןופ ןערָאװעג טרעביוצַאב ױזַא ךיא ןיב

 -וטש רעדָא ,ךיוהרעדניא -- ןענניז רהיא נעלפ ךיא זַא ,"לעכוט
 -ַאּפש רעדָא בוטש ן'רעביא נידנעהענמוא --- טייהרעקניל

 םעד ןיא רָאנ ןענעלעג זיא ףושכ רעד .,סאנ ן'רעביא גידנענ
 ,טרעּפמולענמוא ןעננולקעג רימ ןענָאה רעטרעוו יד ,ןוננ

 אד ךיז טָאה עינאּפמָאק שטיווָאמייחיןַאמרעבליז יד ןעוו

 ןוא ןעזעלעג ,טבעלענכרוד לעסיב עשביח ַא ןיוש ךיא בָאה ,טצעזַאב
 ךעכַאפליפ ןעוועגנ טּפיוהרעביא ןעבעל ןיימ זיא ָאד .,ןהעזעננָא ךיז

 ,טכַארברַאפ ָאד בָאה ךיא סָאװ ,רהָאי רעדעי ,דנַאלסור ןיא יו

 ַא ןיב ךיא .ןעננורהַאפרע עיינ טימ ןעמָארטש ןעבעגעג רימ טָאה

 ,רעטאעט רעשידיא רעד ןוא ,ןערָאװעג טלעקיווטנע לעפיב עשביה

 ,ןעסױטשענּפָא טושּפ .רימ טָאה ,יור ױזַא ןעווענ ןַאד זיא רעכלעוו

 -עגרעבירא ךיז רעטאעט רעשידיא רעד טָאה לָאהיןריוט ןופ

 ןעבענעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה רע ואוו ,ירעואב רעד ףיוא ןעבילק

 "וקעג רעהַא ןעינעמור ןופ זיא רעמעפש .,"רעטאעט לָאטנעירָא
 ףָאיטקַא םעד טָאריײהעג ָאד טָאה עכלעוו ,ןיײטשדלָאנ אזָאר ןעמ
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 "יווצ ,ןירעגניז ענהעש ַא ןוא יורפ ענהעש ַא ןעוועג זיא יז ,ּפרַאק

 "רַא םַאדַאמ ערעטעּפש יד) שטיװָאמייח םַאדַאמ ןוא רהיא ןעש

 םַאדַאמ טָאה ןירעגניז סּלֵא ,ץנערוקנַאק ַא ןעגנַאגעגנַא זיא (רעל

 ןערעה ןעגנַאנעג רהיא ןיב ךיא .גלָאפרע רחעמ טַאהעג ןײטשדלַאנ

 ןעוועג רימ ןענייז ןעֶליּפש טָאד ןוא ןעסעיּפ יד רעבָא ,לָאמ ראּפ ַא

 טלעוו רעטאעט רעשידיא רעצנַאג רעד ןופ ןיב ךיא .רעדיוורעד

 ינעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז טלעוו רעזיד ןיא ,טייוו רחעז ןעוועג

 ךיא עכלעוו ןופ ,ןערענַאל ?עשיטָאירטַאּפ , ייווצ ןעשיווצ ןעסיוטש

 .טאהעג טינ ףירגַאב ןייק בָאה

 ןיא רעטאעט רעשידיא רעד טָאה ןעטפעשענ עדנעצנעלנ ןייק

 -ַארעּפָאָאק ַא טיול ןעליּפש ןענעלפ ייז .טכַאמעג טינ ןערהָאי ענעי

 "רַאפ ןעמוקַאב ןענעלפ ןערָאיטקַא ענערישראפ יד .ןַאלּפ ןעוויט

 רעדעי ,סָאד ןעפור ייז יו ,?ןעקרַאמ , רעדָא ןעטנעצָארּפ ענעדיש

 םיוק ןעבאה ייז ןוא ; טעטירַאלוּפָאּפ רעדָא טנַאלַאט ןייז גילדעוו

 טינ ךָאנ ןַאד זיא גנורעקלעפַאב עשידיא יד .ןעסע וצ סָאװ טאהעג

 ?יפ ןעמוקעגנָא טנארגימיא םעד זיא ראלאד רעד ןוא סיורג ןעוועג

 ,טנייה יו רערעווש

 ַא ןעמוקענּפָארַא קרָאי וינ ןייק זיא 6 רעבמעטּפעס ןיא

 ןעמוקעג זיא יז .עטשרע יד יו ערעסערנ ַא ,עּפורט עשידיא עיינ

 ןעוועג סנעטסיימ רעבָא ןענייז ןערָאיטקַא יד .ןעינעמור ,יסָאי ןופ

 ןעטַאברַאפ רעטאעט רעשידיא רעד זיא דנַאלסור ןיא ,דנַאלסור ןופ

 ןיא ןעליּפש ןענעלפ סָאװ ,סעינַאּפמָאק יד ןענייז ; ןערָאװענ

 רַאפ א ןערהָאּפוצ ךיז ,טדעטש עשיסור ערעדנַא ןיא ןוא סעדָא

 ןעשיווצ ןיצּפיל םַאדַאמ ןוא רעלדַא 9 בָאקיישזד טימ ,סעינַאּפמָאק

 טָאה ַאקירעמַא ןייק ןערהָאפ .ןָאדנָאל ןיא טגַאלּפעג ךיז ןעבָאה ,ייז

 ךיז טָאה עינאּפמָאק רע'יסַאי יד .ןעטסָאק עסיורג וצ טרעדָאפעג

 ,סרעשודענעמ רענַאקירעמַא ייווצ טימ טרערעגנעמאזוצ רעבָא

 טכַארבענּפָארַא ייז ןעבָאה ייז ןוא ,ןעטרַאגנעזָאר ןוא שטיוװָאדזַארד

 .קרָאי וינ ןייק
: 

 ןענייז עינַאּפמָאק רעויד ןיא רעליּפשיוש עטסניטניוו ריפ יד

 .לעקניפ ןוא רעלסעק רוד ,ןאמנייפ ,אקסעלוגָאמ דנומניז ןעוועג

 רמאק רעייז וצ ..טָאלבנייװ ןעווענ ךיוא זיא טפַארק עדנעטיידַאב ַא
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 סְלַא ךילכעזטּפיוה ,ץיוורוח "רָאסעּפָארּפ , טרעהעגנ ךיוא טָאה עינַאפ
 יד ייב ןאד זיא יױזַא .רעליּפשיוש סְלַא ךיוא רעבָא ,גרוטַאמַארד
 -ַאמארד רעד ,רענייטיל .טרהיפעגנייַא ןעוועג ןערָאיטקַא עשידיא

 .טליּפשעג ךיוא טָאה ,עינאּפמָאק ?ָאטנעירָא רעד ןופ גרוט

 ןעװעג ןענייז םעסירטקַא יד ןעשיװצ ערעגיטכיוו יד = |
 סלַא ,ןייטשלעדע ,סרמ ,אנָאדאמירּפ סלַא ,יורפ עטשרע ס'לעקניפ
 ךיוא זיא קנַאלב ןָאעל .רָאּפ א ךָאנ ןוא ,ןירעליּפשיוש עשיטַאמַארד
 ,רעליּפשיוש סלַא טינ ךָאנ רעבָא ,עיצַאזינַאנרָא רעד ןיא ןעוועג
 | ,רָאכ םעד ןופ רענייא סלא רָאנ

 ןייק ןעטרַאננעזַאר ןוא שטיוָאדזָארד ןעבָאה קרָאי וינ ןיא
 ןעמהענ וצ ןעסָאלשַאב ייז ןעבָאה .ןעניפענ טנעקעג טינ רעטאעט
 -טנע ךיז טָאה ָאקסעלונָאמ רעבָא ,אגאקיש ןייק עינַאּפמָאק יד
 שרעדנא טינ ןעליּפש טלָאװעג טָאה רע .,ןיהַא ןערהָאפ וצ טגָאז
 רעדייא ןוא ,סעצָארּפ ַא ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ,קרָאי וינ ןיא יו
 יירד ,ןעליּפש טרָאטעג טינ רָאנ עינַאּפמָאק יד טָאה ,ןעוו-סָאװ

 טָאה ןעטַאנָאמ יירד עזיד .ןעניױצענּפָא ױזַא ךיז ןעבָאה ןעטַאנָאמ
 -רעננוה עטסכילקערש יד סלא טקנעדעג רעהכאנ עינאּפמָאק יד

 ןענייז רעדילגטימ יד .טאהעג זיא סע ןעוו ןעבָאה ייז סָאװ ,טייצ
 -עגעג טינ ךילבעטשכוב דנַאנַאכָאנ געט עכילטע וצ ןעננאנעגמוא

 ,טייהרענעס

 רענייא טָאה ןאד .סייק יד ןענואוועג טָאה עינאּפמָאק יד
 -אעט ַא ןעכוז ןעמונעג ךיז רענטרַאּפ ַא טימ סרעיָאל ערהיא ןופ
 -עט ןעקניניילק א ןעגנודעג ייז ןעבָאה ךילדנע ,רהיא רַאפ רעט
 טָאה רע ,טירטס דנערג ןופ טייוו טינ ,ירעואב רעד ףיוא לרעטַא
 ןעמָאנ ַא רעבָא םהיא ןעבָאה ייז ,"רעטַאעט לענַאשענ, ןעסייהעג
 ,דנַאל םעד ךָאנ ןעקנעדנָא םוצ---"סוָאהדַארעּפָא ןעינעמור, ןעבעגעג
 ,אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענייז רעליּפשיוש יד ןעכלעוו ןופ

 -סיימ-קיזומ רעד ןוא רעקימָאק רעד ןעוועג זיא ָאקסעלוגָאמ
 ןענייז ןַאמנייפ ןוא רעלסעק דנערהעוו ,עינַאּפמָאק רעד ןופ רעט
 .סרַאטס עשיטַאמארד ייווצ ערהיא ןעוועג

 טָאה רעביוצ רעכילנעזרעּפ ןייז ןוא טנַאלַאט ס'ָאקסעלונָאמ
 .טלעוו רעטַאעט רעשידיא רעד ןיא ןעבעל םעיינ ַא טכארבעגניײרַא
 ,םרוטש טימ ןעמונעג ךילבעטשכוב םלוע םעד טָאה רע
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 רע ןיא ,טייצ רענעי ןופ ןעראיטקַא עשידיא עטסיימ יו = |
 ייב ?טלַא, סלַא ןעגנוזעג טָאה רע ,?'ררושמ ַא ןעוועג רעהירפ
 ןעו טייצ רעבלעז רעד וצ ,רעזלעב עסינ ןזח ןעטמירַאב םעד
 .רָאנעט סלֵא ןעגנוזעג ןזח ןעבלעז םעד ייב טָאה ןַאמרעבליז השמ

 -ַאפדלָאנ ןיא -- ןעליּפש וצ ןעביוהעגנָא טָאה ָאקסעלוגָאמ ןעוו
 ןעוו ןוא ; ןעגנילק ןעמונעג םהיא טימ ךיילנ טָאה --- עּפורט ס'ןעד
 ןעוװעג ןיוש טנַאלַאט ןייז ןיא ,קרָאי ןינ ןייק ןעמוקעג ןיא רע

 ,טלעקיווטנע

 -ניא רעד ןערָאװעג טרעסערגרַאפ גנולצולּפ ןיא םהיא בילוצ

 -ַאעט ןעשידיא םעד ןיא גנורעקלעפאב רעשידיא רעד ןופ סערעט

 ךיא בָאה -- ןע'נָאזנעגייפ ךרוד --- םהיא בילוצ ןוא ,ללכב רעט
 ,ןעגנולעטשרָאפ עשידיא ֹוצ ןעמוק וצ רעטּפָא ןעביוהעגנָא ךיוא

 טימ ןָאזעס רהיא ןעביוהעגנָא טָאה עינַאּפמָאק ס'ָאקָאסעלוגָאמ
 -ַארּפש עלַא ףיוא ןעליפש ןַאד טגעלפ ןעמ עכלעוו ,סעקטערעּפָא

 ךיוא רעבָא ןעבָאה ייז ,"רראב-יולב , ןוא ?ָאלָאקירעּפ( :ןעכ

 עזיד ןופ ןוא סרעסאפראפ עשידיא ןופ ןעכַאז רָאֹּפ א טליּפשעג

 עטעקַאק  סע'שטיוועקייש טאהעג גלָאמרע ןעטסערג םעד טָאה

 םעד ןופ השעמ-דנוש עניליב ץנַאנ א ןעווענ זיא סָאד ."ןעמַאד
 םענייפ א ןופ יורפ רעד ןענעװ השעמ ַא :טינש ןעניטייצרַאפ

 .ןַאטַאלרַאש ןעגנוי ַא טימ ןאמַאר ַא טרהיפ עכלעוו ,תיבה-לעב
 ַא ךיוא רָאנ ,ןעזָאלוצ רָאנ טינ זיא עקטעקָאק עטַארייהרַאפ יד

 ס'ןאמ רהיא בוטש ןופ טביירטראפ יז .עמַאמ-ףיטש עטכעלש
 ּפִא ןעמ טינ ןַאטַאלרַאש םעד יורפ רעטשרע ןא ןופ רעטכָאט

 ןערהָאי עליפ .ןעדנואוושראפ טרעוו רע ןוא טָאדלָאס ַא רַאפ

 -ענסיוא ,רעטלַא ןַא סלַא --- רעדיוו ךיז רע טזייווַאב רעטעּפש

 ןַא טָאה עטבילעג ענילָאמא ןייז ..רוכש א ,טַאדלָאס רעטניד

 -עקָאק רעטכָאט רעד טימ עמַאמ יד ןוא רעטכָאט ענעסקאוורע

 ס'לָאנָאג ןיא רעטכָאט יד ןוא רעטומ יד יוװ ױזַא) ןעמאזוצ ןעוועט

 יו עמַאד יד ןעוו ןוא ,טלענ טרעדָאפ רוכש רעד .,(?רָאזיוװעד,

 רעטכַאט רהיא זא עלעטעצ א טימ רע טזייווַאב ,ןעבענ טינ םהיא
 ןייז יא סױרַא טביירט תיבה-לעב רענייפ רעד  ,דניק ןייז זיא

 | .רעטכָאט רהיא יא ,בייוו/

 ."עסרעלקעמ יד עצנירּפש, א ןַארַאפ זיא עסעיּפ רעד ןיא



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב י 280

 .ןעטעלּפוק יז טגניז ייברעד ןוא ,רָאטקָאד ַא וצ טמוק עצנירּפש

 "ראפ יד לייוו ,ןעבָאה עסעיּפ רעד ןיא ןעמ ףוַאד עקרעלקעמ יד

 ינירּפש ןוא לעדיימיטסניד ַא ןערעוו ךאבענ זומ המותי ענעבירט

 | .ןעלעטש טימ ךאלדיימ-טסניד טנרָאזראפ עצ

 ןוא ,אקסעלֹונָאמ טליּפשעג טָאה עצנירּפש ןופ עלָאר יד

 רעטַאעט רעד טגעלפ ,ענהיב רעד ףיוא ןעווענ זיא עַצנירּפש ןמז לב

 םעד ןופ עלָאר יד .ןערענוד וצ ןוא ןעמרוטש וצ ןערעהפיוא טינ

 ןעטלא ןופ עלָאר יד ןוא ,טקַא ןעטשרע ןיא ןַאטַאלרַאש ןעגנוי

 .אקסעלונָאמ ןעליּפש ךיוא טנעלפ טקַא ןעטצעל םעד ןיא רוכש

 ןעדייר וצ טרעהעגפיוא טינ לָאטרַאװק ןעשידיא ןיא ןעמ טָאה

 "אר יירד גידנעליּפש ,טזייוואב רע סאוו ןערעדנואוו יד ןעגעוו

 .עסעיּפ ןייא ןיא ןעל

 ,ןעװעג רע ןיא רעלטסניק רעטבאנאב-ךיוה רענערָאבעג א

 וצ ליפ יזא טקנוּפ טַאהעג טָאה ןח רעכילנעזרעּפ ןייז רעבָא

 טָאה רע .טסיטרַא סלא טפארק ןייז יוװ גלָאפרע ןייז טימ ןָאט

 טוג ױזַא ןענניז ןייז טימ -- ט'פושכב'ראפ רעכוזאב רעטַאעט יד

 ןעריזירטקעלע טנעלפ אפוג עמיטש ןייז .ןעליּפש ןייז טימ יו

 טָאה רע תעשב יא ,ןעגנוזעג טָאה רע תעשב יא ,רערעהוצ ענייז

 "גוגעװאב ןוא סענימ ענייז ןיא ןענעלעג ךיוא זיא ןח .טדערעג

 .ןעועג ביל םלוע םעד זיא רהעק רעדעי ןייז ,ןעג

 ,ןהעזעג םהיא בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,עסעיּפ עטשרע יד

 ןח ןייז ןוא טנַאלַאט ןייז ."ןעמַאד עטעקָאק יד, ןעוועג זיא |

 ַא ןופ ןעלהַארטש טימ ןעטכױלַאב השעמ עשירַאנ יד ןעבָאה

 ס'ָאקסעלוגָאמ ויב ןָא טנעװֶא םענעי ןופ ,רעייפ ןעכילטעג

 ,רערהערַאפ ענייז ןופ רענייא ןעוועג ךיא ןיב ,טיוט

:5 

 ,ןַאמנייּפ --- .ץיוורוה "רָאסעּפַארּפ, -- ."רעלסע אסיט
 -- ."סערעּפָא עשירָאטסיה, -- .רעלסעק דיווייד

 ,סעדא ןופ גניליווצ א

 טַאהעג טָאה עכלעוו ,עינַאּפמָאק רעזיד ןופ עסעיּפ עטייווצ ַא

 "רָאסעּפָארּפי ןופ ,"רעלסע ַאסיט, ןעוועג זיא ,נלָאפרע ןעסיורג ַא
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 רעשירַאגנוא רעד ןיא זיא רעהירפ רהָאי עכילטע טימ ,ץיוודוה

 ,עטכישעג םד-תלילע ןַא ןעמוקעגרָאפ רַאלסע אסיט ל?עטדעטש

 ,טלעװ עשידיא עצנַאנ יד טכָאקעג טָאה סע רעכלעוו טימ

 ףיױא ןערָאװעג טריטסערַא זיא ,להוש ַא ןופ שמש ַא ,דיא ַא

 דניק ךילטסירק ַא טעליוקעג טָאה רע זַא ,גנוגידלושַאב רעד

 ןעועג ןיא עיצַאסנעס יד .חסּפ ףיוא טולב יד טכיורבעג ןוא

 ,ץירָאמ ,ןהוז רענענייא ןייז סָאװ ,םעד ךרוד סיורג ?עיצעּפס

 תודעיטּפױה רעד ןעװעג זיא ,רהָאי ןהעציירד ןופ ?עגניא ַא

 ןוא ,עמרוט ןיא ןעמונענניירא ן'ץירָאמ טָאה ןעמ .םהיא ןענעג

 טימ טלייצרעד טָאה רע ."ןעוועג הדומ, ךיז רע טָאה ןעטרָאד

 ןעכילטסירק םעד טעליוקעג טָאה רעטָאפ ןייז יו ןעטייהלעצנייא

 רעד ךרוד ןהעזעג ןיילַא סָאד טָאה ,ץירָאמ ,רע יװ ןוא ,יִאב

 טָאה ן'ץירָאמ זַא ,ךילטייד ןעװעג זיא סע .ריט ַא ןופ לעכעל

 ךילדנע ןיא שמש רענירלושנוא רעד ."טעיָארטסעננָא  ןעמ

 .ןערָאװעג טיירפַאב

 יז ןיא ;טנעװַא ןייא ראפ גנַאל וצ ןעוועג זיא עסעיּפ יד

 ןערָאװעג טליּפשעג ןיא ןוא ןעלייט ייווצ ףיוא טלייטוצ ןעוועג

 .ןעטנעווא ייווצ ןיא

 יד ןוא ןַאמנייפ טליּפשעג טָאה שמש םעד ןופ עלָאר יד

 ץיוורוה "רָאסעּפָארּפ! .ָאקסעלונָאמ --- ֿ?עגניא םעד ןופ עלָאר

 םנעקעג ךיילג טָאה ןעמ  ,רעגידייטראפ םעד טליּפשעג טָאה

 זַא רָאנ ,עלָאר רענעבירשעג ַא טױ? טינ טדער רע זַא ,ןהעז

 רע טָאה עדנוטש לעטרעמפ יירד ייב ,עדעד ַא םתפ טלַאה רע

 ןוא !טגָאזעגניירא טינ ןעטרָאד רע טָאה סָאװ ןוא .טדערענּפָא

 טגעלפ לָאמ ןעטסקענ םעד .,ךילריטַאנ ,"שירעמשטייד , ףיוא ץלַא

 .עדער רעדנַאנַא ןעטלַאה רע

 רעדנעגנילק-רעווש ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא ןַאמנייפ

 ףיוא ןערימַאלקעד רעטרעוו ענייז טנעלפ רע .,עמיטש ןָאטירַאב

 טָאה םלוע רעד ןעכלעוו ,רעגייטש ןעשיטַאמַארדָאלעמ-טלַא םעד

 .םנייה יו רהעמ סלַאפנערעי -- טָאהעג ביל ןַאד

 "םלעמעל ינוק ייווצ יד , טליּפשעג ךיוא טָאה עינאּפמָאק יד

 ןעפורסיורַא ָאקסעלונָאמ טנעלפ עדייב ןיא ןוא ,"סירדנעמש , ןוא

 .רעטכעלעג ןוא .ןעטנעמסירָאלּפַא ןופ ןעמרוטש
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 סע  .ךיירגלָאפרע רהעז ןעוועג ךיוא זיא רעלסעק דיווייד

 ןיא םסָאװ ,רעד יװ רעלסעק רעדנַא ץנַאנ א ןעוועג רעכָא ןיא

 יד ןיא ןעװעג ןיש זיא רע ןעוו ,רעטעּפש טמהירַאב ןעוועג

 ןעדייר ,ןעלָאר-"ןעדלעה, ןעליּפש טגעלפ רע ,ןערהָאי עלעטימ

 ןופ .סיפ-"ןעדלעה, טימ ןעצנַאט ןוא עמיטש-"ןעדלעה , ַא טימ

 ,רעטעּפש טלעקיװטנע םהיא ןיא ךיז טָאה סָאװ ,טנַאלַאט םעד

 ךיא געלפ ןערהָאי ענעי ןיא ,רוּפש ןייק ןעוועג טינ ןַאד ןיא

 רעטַאעט רעד רעבָא .םהיא וצ דלודעג ןייק ןעבָאה טינ ךַאפנייא

 טָאה ןעמ .ןענַאטשרַאפנייא ןעװעג טינ רימ טימ ןיא םלוע

 .ךיוא רענעמ רָאנ ,ןעיורפ רָאנ טינ -- ןעלָאװקעג םהיא ןופ

 ןהעזעג לָאמַא םהיא ךיא בָאה 1888 ןופ רעמוז םעד ןיא

 ,רעקנַאלש א ,רעכיוה ַא -- ייוודָארב טסיא רעביא גידנעהעג

 -ןעטנַארפ ַא טימ ןוא קָאר ןעגנַאל ַא ןיא ,שולעּפַאק ןעכיוה ַא טימ

 טינ ,ןעקוק טלעטשענּפָא ךיז בָאה ךיא .,טנַאה ןיא עלעקעטש

 -ענכָאנ םהיא ןיא סָאװ ,דוארק םעד ףיוא יװ ,םהיא ףיוא יוזא

 ,ןעלכיימש טימ ,רע'םינּפ עגידנענייש טימ ענינייא --- ןעפָאל

 טימ --- ערעדנַא } גנורעבױצַאב טלעגיּפשעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןיא

 .רעטכיזעג ערעייז ףיוא טכרופרהע ןומ קורדסיוא ןַא

 םוצ רענייא ךילנהע ,גניליווצ רעסעדָא ןַא ,עניימ רעליש ייווצ

 -ייז ,ןעננוי ענהעש עדייב ןוא ,רעסַאװ סנעּפָארט ייווצ יו ןערעדנַא

 ןהעז ןהעג ייז טימ לָאז ךיא זַא רימ וצ ןענַאטשענוצ לָאמא ןענ

 רעשירָאטפסיח , רעסיוועג ַא ןיא עלָאר-ןעדלעה יד טליּפש רעלסעק יו

 : ."ארעּפָא

 "ננודניפרע , ןַא ןעוועג ןענייז "סערעּפָא עשירָאטסיח , עזיד

 "נירעדינ יד טכיירנרעד ןעבָאה ייז ןוא ,ץיווריוה ?רָאסעפָארּפ , ןופ

 רעד עכלעוו וצ ,טײקגיזָאלקַאמשעג ןוא ןיזנוא ןופ תונרדמ עטס

 -סעלונָאמ יו יוזא .ןעננאגרעד זיא סע ןעוו זיא רעטַאעט רעשידיא

 ףיוא ךיא בָאה ,עלָאר עניילק ַא טָאהעג עסעיּפ רענעי ןיא טָאה ָאק

 ,ןעפלָאהעג טינ רעבָא טָאה סע ,ץורית א טנַאזעג גנודַאלנייא רעייז

 .ןהעג טזומעגנ בָאה ךיא זַא ,ןעטעבעג ױזַא ךיז ןעבָאה ייז

 ,"ץנירּפ , א סלַא ענהיב רעד ףיוא ןעמוקענסױרַא זיא רעלסעק

 ןוא ,רעדעפ םענירג ַא טימ טוה ?ןעשינַאּפש , ַא ןעגָארטעג טָאה רע
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 טזײרּפשעגמורַא טָאה רע .,רעטלַאלעטימ ןופ סעּפע םויטסָאק ַא

 סע'ץיוורוה "רָאסעּפָארּפ , טרימַאלקעד ,טירט "עשיצנירּפ , טימ

 -עג ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ,ןוגנ "ןעשיצנירּפ, א טימ "הצילמ ,

 .תחנ ןיא ןעצלָאמש

 -רָאפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא טָאה גניליווצ םעד ןופ רענייא

 "וצ ןוא ,ןעניוא יד ןיא טקוקעגניירַא רימ לָאמ עכילטע גנולעטש

 ,טלעפענ רימ יוװ טגערפעג נידרעק

 בָאה ,ןענינעגרַאפ ןייז ןערעטשוצ טלָאװעג טינ םהיא בָאה ךיא

 .ןָאסעל םייב ,ןעגרָאמ ןעגָאז םהיא לע ךיא זַא טרעפטנעעג ךיא

 םוצ ךיז רימ ןעבָאה ,ןעמוקעג ייז וצ ןיב ךיא ןעוו ,ןעגרָאמ ףיוא

 טדערעגּפָא עדנוטש עצנַאג יד ןעבָאה ריס .טרהירעגוצ טינ לעכיב

 רעבָא זיא'ס ; טרעלקרע ןוא טרעלקרע בָאה ךיא .ן'רעלסעק ןעגעוו

 ךָאד זיא רע; :ןעירשעג ץלַא ןעבָאה ייז ! הימ יד טסיזמוא ןעוועג

 טסַאּפ יז ןהעש יו ,רעדעפ ענירג יד ןוא ! ןהעש ױזַא ,ןהעש ױזַא

 | "! םהיא

 -ירּפ ןיא ,רעליּפשיוש עשידיא יד ןעריקיטירק געלפ ךיא ןעוו

 ןערימאלקעד ייז זַא ,ןעקירדסיוא ךיז ךיא געלפ ,ןעכערּפשעג טַאװ

 סָאד ךיא נעלפ ן'אקסעלוגָאמ ןענעוו .סיפ יד טימ ןוא ליומ ן'טימ

 -נײרַא ךיז טנעלפ רע .טרימאלקעד ןעטלעז טָאה רע .,ןעגָאז טינ

 ןעכילריטאנ ַא טימ ןעדייר סנעטסיימ ןוא עלָאר ןייז ןיא ןעבעל

 .ןָאט

8. 

 -דלָאג םהרבא -- .ץנערוקנַאק רעמַאעט --- .םזיציוורוה
 .ןעדאפ

 ,"סערעּפָא עשירָאטפיה, יד ןענעוו טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ

 סָאד .ןײמעגלַא ןיא רעטַאעט ןעשידיא םעד ףיוא ןהענ ךיוא ןעק

 טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ רעטסגירעדינ רעד ןעוועג ןיא

 ןעגעו ןעגָאז טינ לָאז ןעמ סָאװ .ןענופעג זיא סע ןעװ ךיז

 טנַאלַאט -- םולפנייא ס"ןעדַאּפדלָאג ןוא קרעוו ס'ןעדַאפדלַאג

 וצ סלַאפנעדעי זיא רעטַאעט ןייז ןוא ,טַאהעג סיוועג רע טָאה

 טנַאלַאט ס'ָאקסעלונָאמ .ןעגנַאגרעד טינ ענינעשימ-ןַאגַאלַאב ַאזַא



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב 6

 ןעניישסיורַא "ענישטשנַאנלַאב , רעזיד ןופ טנעלפ ןח-ענהיב ןוא
 .םמוז ַא ןופ טנעמיד א יוװ

 סע ןוא ,טרירוקנָאק ן'זיוורוה םימ טָאה רענייטיל ףעזָאו

 ןעננאגעג זיא עסעיּפ ַא ס'רענייטיל ןעוו ,ןעטייצ ןעוועג ןענייז
 טכַארבעגניירַא עינַאּפמָאק ?טטנעירא רעד טָאה ןוא ןעכָאװ עליפ
 ,ןעלַאפענכרוד ןענייז ןעסעיּפ סע'ץיוורוה דנערהעוו ,ןעמוס עסיורג
 רעשידיא רעד ןיא רוניפ עדנעטייל יד ןעוועגנ ץיוורוח זיא ךָאד ןוא
 רעד ןעװעג זןיא םזיציוורוה רעד ןוא טלעוו רעטַאעט

 ןענעוו ףירנַאב ַא ןעמוקַאב וצ םוא .רהיא ןיא טסייג רעדנעטייל

 ןעמ זומ ,עטכישעג רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ ?עטיּפַאק ןעזיד
 ןיא טָאה עכלעוו ,ןָאזרעּפ רעד ןענעוו ףירגַאב א ןעבָאה טשרעוצ

 .עלָאר עדנעשרעה עזיד טליּפשעג םהיא

 עילימַאפ יד .עיצילַאג ןופ ןעוועגנ ןענייז ןרעטלע ס'ץיוורוה

 ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ואוו ,עינעמור ןייק טרירנימע רעבָא טָאה

 ןעננַאפעגנָא ץיוורוה רערעגניא רעד טָאה ןעטרָאד ..דמלמ ַא

 ינעג ןיא ןעבעל רענידרעהירפ ןייז .ערעירַאק רעטַאעט ןייז

 רע ןַא ,ןעמונעגנָא ןיימעגלא ןעװעג זןיא סע .טנַאקַאב טינ

 א ןעועג זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ ;טדמש"עג ךיז טָאה

 םוצ ,טַאלבנייװ) ןערָאיטקַא יד ןופ עגינייא ןוא ,רענַאיסימ

 רָאסעפָארּפפ ןעפור ןעניוא יד ןיא םהיא ןענעלפ (?ליּפשייב

 ןָאט ַא ןיא ןעפור ,ךילריטַאנ ,םהיא סָאד טגעלפ רע ."דמושמ
 ןענייז רעליּפשיוש ערעדנַא יד יא טָאלבנייװ יא רעבָא ,סַאּפש ןופ

 תיוא טעדנירנענ זיא "דמושמ , לוטיט רעד זא ,רעכיז ןעוועג

 .תמא ןֵא

 שידיא ןייז ןוא ,שטייד ןוא שיאערבעה טנעקענ טָאה רע

 ,ןעטייקניהעפ טָאהענ טָאה רע זַא .טשטיידַאב קרַאטש ןעוועג זיא
 וטטַאהעג טָאה רע זַא ןוא ,ןעלפייוצ טנעקעג טינ רענייק טָאה
 "ףעטנוא ןוא עיגרענע ןופ רעקַאלפ ַא .טינ יַאדוא -- עינרענע
 טָאה טסירוטנַאװַא םלַא ןוא !ןעװעג סָאד זיא טסייגיסננומענ

 .טַאהעג טינ ןעכיילג ןייק ךיז וצ רע

 לָאמַא ןעוהַאי רעניצכַא יד ןיא םהיא טָאה קנַאלב ןָאעל

 ַא ,םענעסירענּפָא ןַא -- לעטדעטש עשינעמוד ַא ןיא ןהעזעג

 עפיורג ַא טימ ,דרָאב רענערָאשעג-טינ א טימ ,םענעסקַאוװרַאפ
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 ןיא .ךיש ענעסירוצ ,עטהערדוצ טימ ןוא ,לעברַא ןיא ךָא

 טלָאנעגמורַא ,טצוּפעגסיױא ןעוועג ןיוש רע זיא םורַא געט עכילטע

 .ץירּפ רעכייר ַא יװ טעװעטנַארפענסיױא ןוא

 עגידעקַאנק ַא טעבָאשטשעגפיוא רע טָאה געט ענילטע יד ןיא

 רעד ןופ ןערעיומ יד ןוא ,טלעג טימ ןעדיא ַא ןעגָארקעג ,עסעיּפ

 ןייז טימ ,ןעשיפא טימ ןערָאװעג טּפעלקראפ ןענייז לעטרעטש

 | .ןעבַאטשנוב עסיורג ןיא ןעמָאנ

 טגעלפ שרעדנַא -- "יולה ץיוורוה שיא .מ רָאסעּפָארּפ ,

 לוטיט םעד ןעבעגעג םהיא טָאה סע רעו  ןעפור טינ ךיז רע

 ןעװעג ןיוש זיא סָאד .טנערפעג טינ ןעמ טָאה ,"רָאסעּפָארּפ

 ,טייקניניילק א
| 

 ערעייט טימ סעשזריררעק וצ טפַאשנעדייל ַא טָאהעג טָאה רע

 טנעלפ סע רעגייטש ןעשיצירּפ ןעשיאעּפָאריײא םעד ףיוא ,דרעפ

 ןוא ,ןעסע וצ סָאװ טַאהעג טינ רע טָאה ןעטכענ זַא ,ןעפערט

 דרעפ רעיפ טימ שזריררעק ַא ןיא ןיוש םהיא ןעמ טהעז טנייה

 טָאה רע .ןעגנוצוּפַאב ענרעדלינ טימ ,עיערוויל ַא ןיא יעקַאל ַא ןוא

 ןוא רַאלָאד טרעדנוה ףניפ טנרַאבעג טסניד ַא רענייז ייב לָאמַא

 .שזריררעק ַא טימ דרעפ ַא טפיוקעג

 טגיילעגוצ טָאה רעטַאעט ןייז ןעוו ,ןעטייצ ןעוועג ןענייז סע

 טגעלפ רע ןוא ,רעגנוה ןעטילעג ןעבָאה ןערָאיטקַא יד ןוא ,טלעג

 -רלָאנ ןֹוא ּפענק עדנעשטשילב טימ רעשטוק א רעטניה ןעציז

 ךרוד ןערהָאפ ןוא ,לעברַא יד ןוא ןעגַארק םעד םורַא רעדנעב

 .ףַארג רעשינעמוד ַא יו קרָאי ןינ ןופ ןעסַאנ יד

 ןעמענ סנעטסיימ רע טנעפפ ןעסעיּפ ענייז ןופ טלַאהניא םעד

 ןופ קרעוו-דנוש ןופ ,ןענַאמָאר רעדָא קיטש-רעטַאעט עשטייד ןופ

 רע טנעלפ ,טינ זַא רעדָא .ןעמרָאפ ןוא ןעטייצ ענעדישרַאפ

 "נעמַאזוצ סָאד ןוא עטכישעג עשיאערבעה לעטיּפַאק ַא ןעמענ

 יַאלרַאש ענענייא ןעבענוצ ןוא השעמ-דנוש ַא טימ ןעבָאשטש

 ןעגעװ ,קיגָאל ןענעװו ,קָאט ןענעוו .ןעטייהלעצנייא עקסנַאט

 ,םגרָאזעג טינ לָאמנייק ףךיז רע טָאה עיצרָאּפָארּפ

 ןעמענ ךיוא טגעלפ ,רענייטיֿפ ףעזָאי ,טנערוקנַאק טּפיױה ןייז -

 ךיז טגעלפ רע רעבָא ,קרעװ עגיטראפ ןופ ןעטעשזוס ענייז

 .דנַאטשרַאפ ןייז טיול ןעטייבראַאב וצ ייז הימ ןעבעג סנעטסגינייוו
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 .וצרעד טייצ ןייק ןעמענ טלָאװעג טינ וליפא ךיז טָאה ץיוורוה
 לָאמַא .עסעיּפ א "ןעקאבסיואפ רע טנעלפ טכַאנ רעביא טעמכ
 טפרַאדעג טָאה עמַארד יד ןעוו טנעווַא םעד ןיא זַא ,ןעפערט טגעלפ

 טלעפ סע .גיטרַאפ ןעוועג טינ ךָאנ יז זיא ,ןערעוו טרהיפעגפיוא
 רעֶּבָא םהיא טָאה סָאד .בלַאה-ַא-ןוא:טקַא ןַא רעדָא טקַא ןַא ךָאנ

 יד וצ ןענָאז רע טנעלפ -- !דניימ רעווענ, .טרעמיקעג טינ
 טָאטשנַא ןוא ."ןהעז ןיוש ןעלעוו רימ ! טלעטש --- רעליּפשיוש
 ןָאטעגנָא ,ענהיב רעד ףיוא ןהענפיורַא רע טנעלפ ,טקַא ןעטרעפ ַא
 ןוא ןעדייר טנעלפ ןוא ,ליּפשייב םוצ ,ןַאטלוס רעשיקרעט ַא יו

 .טהעטש טלעוו יד סָאװ ףיוא ן'הנעט

 ערעדנַא יד רעבָא ןעבָאה ואו :ןעגערפ טעוװ רעזעל רעד

 ךיז ץיוורוה טנעלפ ?ןעדייר םוצ רעטרעוו ןעמונעג רעליּפשיוש

 טביוה גנַאהרָאפ רעד יװ םעד רַאפ טונימ ַא :ןעבעג הצע אזַא
 טינ לעװ ךיא סָאװוה :ןע'טאלבנייו וצ רע טגָאז ,ףיוא ךיז

 ,"ּפָאק ן'טימ ןעלקָאשוצ וטסלָאז ,ןענָאז

 זיא טאלבנייוו ןוא ןאטלוס רעשיקרעט רעד זיא ,ץיוורוה ,רע

 ינש רעד ןוא ,טדער ןַאטלוס רעשיקרעט רעד .ךלמל ינש רעד
 ,האנה טָאה םלוע רעד ןוא ,ּפָאק ן'טימ טלעקָאש ךלמל

 עעניטַאמ עשידיא טרהיפעגנייא רעטשרע רעד טָאה ץיוורוה

 דנעסיוונוא יוזא ןעוועג ןַאד זיא םלוע רעטַאעט רעד .ןעגנולעטשרָאפ
 ןעבָאה רעבייוו זַא ,ןעכַאז עכלעזַא וצ טניואווענוצ גינייוו ױזַא ןוא
 יד .טסייה "עעניטַאמ , סָאװ טסואװעג טינ טייצ עננַאפ ַא
 : טקַאפ א רָאנ ,עטרעלקענסיוא ןייק טינ זיא גנוריסַאּפ עדנעגלָאפ

 תבש ףיוא סטעקיט ןעפיוק ןעמוקעגניירַא ןיא ענעדיא ַא
 : טנערפעג ןוא

 *? עסעיּפ עבלעזיד ךָאו עטירד יד רהיא טליּפש םורָאװ,

 סָאד טניימענ טָאה יז ןַא ,טנייצענסױרַא ךיז טָאה סע
 ,עסעיּפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןזיא "עעניטַאס ,

 ףעזָאי ןעוועג ,ָאזלַא ,זיא טנערוקנָאק טּפיױה ס'ץיוורוה

 טָאה רענייטיל זא ,קורדנייא ןַא טיירּפשראפ זיא סע ,רענייטיל
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 .תועט ַא ןיא סָאד .ַאקירעמַא ןיא ןעסעיּפ ןעביירש ןעמונעג

 ,ןָאדנַאל ןופ ַאקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןיא רע זַא ,תמא ןיא סע

 טָאה רע .רעברַאב סלַא טייבראעג רע טָאה ןָאדנָאל ןיא זַא ןוא

 ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג זיא רע רעדייא ןעסעיּפ ןעבירשענ רעבָא

 ןעועג זיא רע ואוו ,ןעינעמור ןיא טניואוועג ךָאנ טָאה רע ןעוו

 עסעיּפ ַא טסַאפרַאפ טָאה רע זַא ,טקַאפ ַא ןיא סע .רערהעל ַא

 ןייז טָאה ןעדַאפדלָאג רעדייא "תימלוש , ןופ טעשזוס םעד טימ

 עביל יד, ןעסייהעג יז טָאה םהיא ייב .ןעבירשעג "תימלוש

 ןַא ןעװעג זיא סָאד זא ,טינ רעבָא טסייה סָאד ."םילשורי ןופ

 קרעװ ס'וּפַאמ טנידעג וצרעד טָאה םהיא  .קרעו עלענינירַא

 ,"תימלוש. ןייז ןעבירשעג ןעדַאפדלָאנ טָאה ךָאנרעד ."ןויצ תבהא,

 .קרעװ ערעלופטנַאלַאט ליפ א זיא עכלעוו

 ץנערוקנַאק יד ןוא סרעטַאעט ייווצ יד ןעשיווצ ץנערוקנָאק יד

 םָאה תונחמ-ןעטָאירטַאּפ ערעייז טימ רעביירש ייווצ יד ןעשיווצ

 עדליו עכלעזַא ןעמונעגנָא טָאה יז .טנערבעגרעדנַאנַאפ ךיז

 .טייצ רענעי ןופ רוטַארעטיל עשיטַאמַארד עשידיא יד יו ,ןעמרָאפ

 רעד ףיוא ןערעוו טרהיפעג לָאמַא ןעגעלפ סעקַאטַא עניטייזנעגעג יד

 רעשזדענעמ ַא ןעמוקסיורַא טגעלפ ןעטקַא יד ןעשיווצ .אפוג ענהיב

 ןעגיטייזנעגעג םעד ןערידרַאבמָאב ןעמענ ןוא רעליּפשיוש ַא רעדָא

 :םרַא רעדנַאנַא ףױא ןָאט סָאד ןעמ טגעלפ טפָא ;רעטַאעט

 ,ןעטעלּפוק יד ןיא ןעזרעפ עלעיצעּפס ןעלעטשניירא טנעלפ ןעמ

 טימ ןעטעלּפוק -- ןעטקַא יד ןעשיווצ ןעגניז טנעלפ ןעמ סָאװ

 רַאנָאז ןעמ טגעלפ לָאמַא .ןעטנערוקנָאק יד ףיוא ןעיירע?ריז

 .אפוג עסעיּפ רעד ןיא ןעלעטשניירַא עכלעזַא רעטרעוו עכילטע

 עויד ןעגלָאּפכָאנ טנעלפ םלוע םעד ןופ ?ייט רעסיוועג ַא

 .סערעטניא סיורג טימ סענהיב ייווצ יד ןעשיווצ תומחלמ-טרָאו

 ןייק רעבָא ,ןעמוקענרעבירַא ךיוא זיא ןעדאפדלַאנ םהרבא

 ןעגָאלשוצ ךיז רעטַאעט ַא וצ .טַאהעג טינ ָאד רע טָאה תחנ ךס

 ןעביירש טפורּפעג ָאד טָאה רע ןעוו ןוא ,רעווש ןעוועג םהיא זיא

 רעד .ןעניד טנעקעג טינ םהיא טנַאלַאט ןייז טָאה ,ןעסעיּפ עיינ
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 ןערעדנַא ץנַאנ ַא טרעדָאפעג טָאה קרַאמ רעטַאעט רענאקירעמא
 .הרוחס טרָאס

 ןופ סיפֶא םעד ןיא ןעראוועג טנאקאב םהיא טימ ןיב ךיא

 טָאה עכלעוו ,טאלב-ןעכָאװ עשידיא א ,"טאקָאװדַא-סקלָאפ , םעד

 לעצעג טימ ,קירוצ טייצ רעצרוק א טימ טעדנירגעג טָאהעג ךיז

 ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד טימ ןוא רָאטקאדער סלַא ן'שטיווָאקילעז
 סעזָאמ ןופ רערורב .ַא/)) ץנימ ?יאכימ םענייא ןוא רוש
 ַא ןוא ,ןיהא ןעמוקניירא געלפ ךיא .סרעשילבָאּפ סלַא (ץנימ
 ןעדאפדלָאג .ןעבירשעג גנוטייצ רעד רַאפ ךיא בָאה לָאמ רַאּפ
 עשידיא רעקראי וינ יד ףיוא ןעגָאלקַאב ךיז רימ רַאפ טנעלפ
 רַאפ "סיטלַאיַאר , ןייק טינ םהיא טלָאצַאב ןעמ זא ,סרעטַאעט
 -יל ןוא ןע'ץיוורוה טריקיטירק ףראש טָאה רע ,ןעסעיּפ ענייז

 -נָא רע טגעלפ רעליּפשיוש יד ,רעליּפשיש יד ןוא ןע'רענייט

 רע יװ ,("על'השמ , ,"ל'דוד,) ןעמענ עטשרע ערעייז טימ ןעפור
 ןענייז ייז ןעוו ,דנַאלסור ןיא ןעפור וצ ייז ןעוועג טניואווענ זיא
 טפָא טנעלפ רע ."הכאלמ, יד ןענרעל ךיז ןעמוקעגנָא םהיא וצ
 -עג טָאה רע .ןעקורד טינ ןעק ןעמ סָאװ םרָאװ ַא ןעכיורבעג
 ןעינעמור ןיא .,לעכיימש ַא טימ בור סָאד ,רָאמוח טימ טדער
 תיבה:לעב א יװ ןעקוק ייז ףיוא רע טנעלפ דנאלסור ןיא ןוא

 -נעמ רַאפ , ןעמעלַא ייז טָאה רע .םיתרשמ ענייז ףיוא םקוק
 ןופ בור סָאד .ןעקירדסיוא ךיז טנעלפ רע יו ,?טכַאמעג ןעש
 ןוא טייקמירא רעטספיט רעד ןופ ןעמוקעג םהיא וצ ןענייז ייז

 -רעגניז ,ךעל'םיררושמ ןעוועג ייז ןענייז רעהירפ .טייהנעסיוונוא
 ןייז ןיא .ןערעלעק-ןייו רעסעדא יד ןיא רעֶדָא םינזח ייב ךעל
 טנעלפ רע ןוא ןעמענ ןעמוקאב ייז ןופ עכילטע ןעבָאה עּפורט
 ןעקנעדעג ייז זַא ,רַאבקנַאדנוא ןענייז ייז זַא ,ן'הנעט רימ רַאפ
 ."טנאמענ ןעשנעמ רַאפ ייז טָאה סע רעוו , םינ

 רע קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ טציא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו
 טָאה סע סרַאטש יו ךיז ךיא ןָאמרעד ,טכאמענ רימ ףיוא טָאה
 .ןעטייצ ענעי ןופ רָאיטקא רעשידיא רעד טלהיפעג םהיא ןיא ךיז

 טָאה סולפנייא רעשירָאיטקַא רעד .טליּפשענ ןעטלעז רע טָאה ןײלַא

 סע .ןערעינַאמ ענייז ןיא ןוא ןעדייר ןייז ןיא טריּפשענ רעבָא ךיז
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 סעומש א ןיא  ,טנַאלַאט ןייז טלהיפענ ךיוא רעבָא ךיז טָאה

 .טנַאסערעטניא ןוא ךיירטסיינ ןעוועג רע זיא

9 

 ,יקסוועשאמָאהט -- ."ףרַאה ס'דוד, -- ,רעּפיק-ןולַאס א

 .םקרַאמ ףלָאדור -- .,דלָאגנהעש ,רעלדא

 טָאה ,וָאלדָאל ןוא סקעסע ןעשיווצ ,טירטס לענַאק 23 ןיא

 ןעטרָאד ןוא ,ןולַאס ַא ןעטלַאהעג רעביירש ןעמָאנ ן'טימ דיא א

 "רעטַאעט רעגידסלָאמאד רעד ןופ טקנופ-לעטימ רעד ןעוועג זיא

 .טלעוו

 ךיא ןעוו ,ןאגאוו ןיא ענעצס יד טקנעדענ רעזעל רעד ביוא

 ןעגנוי םענהעש םעד ךיֹוא רע טקנעדעג ,וועיק ןופ ןערהָאפעגּפא ןיב

 טימ טיילגאב ןעבָאה דניירפ ןעמעוו ,דרָאב רעדנַאלב רעד טימ ןַאמ

 ירגַאב ןייק םהיא ןענעוו ךיא בָאה ןַאד .ןייוו טימ ןוא גנאזעג

 "עג םהיא בָאה ךיא .טסואוועג טינ ןעמָאנ ןייז ןוא טָאהעג טינ

 טכאמעג רימ ףיוא-טָאה רע סאוו ,קורדנייא םעד טיול טכייטרוא

 .טייהרעטנַאקַאבנוא

 "ריו רעד רעטנוא ,טכַאנ-וצ-תבש ןעשירָאטסיה םענעי ןיא

 רעטנוא לעיצעּפס ןוא ,ענעצס רעכילסעגראפנוא רעד ןופ גנוק

 רע עכלעוו ןופ ,ןעגנושניוויוצ יד ןוא גנאזעג יד ןופ גנוקריוו רעד

 טימ טלעטשעגרָאפ רימ ךיז רע טָאה ,רוניפ-רעטנעצ יד ןעוועג זיא

 ןרמפ ַא זיא רע זַא ,רעכיז ןעועג ןיב ךיא .ןעבראפ עשיטעָאּפ

 .טסילאעדיא ַא ןוא ,ליכשמ א

 בָאה קרָאי וינ ןיא - .קראי וינ ןייק ןערהָאפעג ךיוא זיא רע

 .ןולַאס ַא טלַאה רע זַא ,טסואוורעד ךיז רעטעּפש ךיא

 טינ ןוא ליכשמ ןייק טינ ,ןדמל ןייק ןעועג טינ זיא רע

 | .טסילַאעדיא ןייק

 סע ןעמעוו ייב ,רעביירש רעטסימ רעד ןעועג זיא סָאד

 רעגנעהנָא ערעייז ןוא ןערָאיטקַא עשידיא ןעמוקּפױנוצ ךיז ןענעלפ

 טַאהעג טינ ןַאד ךָאנ ןעמ טָאה "ןעטָאירטַאּפ , טרָאװ םעד)

 .(?טקעדטנע
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 רע ןא ,טנָאזעג רימ ןעבָאה טנעקעג םהיא ןעבָאה סָאװ יד

 טינ לָאמ ןייק ?יכשמ רערָא ןרמל ַא ןופ ?ןעלייא ריפ , יד ןיא זיא

 -נעטשלָאפ א -- ץראה םע ןא דיא ַא זיא רע זא ;ןענַאטשעג

 .רעניד

 סעב ןיא ןעוועג ןיב ךיא .ןערָאװעג טשיוטנע רעטיב ןיב ךיא

 ַאזַא ןעמוקַאב םהיא ןעגעוו בָאה ךיא סָאװרַאפ ,ןיילַא ךיז ףיוא

 ,החיצר אלמ ןעוועג ךיא ןיב םהיא ףיוא ןוא .קורדנייא ןעשלַאפ
 ,טלעדניװשַאב טכַאנױצ-תבש םענעי ריס טלָאװ רע יו ױזַא

 רעדָא ,סאג ן'פיוא ןענענענַאב םהיא נעלפ ךיא סָאװ לָאמ סעדעי

 ןעזיד ןעבָאה ךיא נעלפ ,ןולַאס ןייז ןופ ריט רעד ייב םהיא ןהעז

 !טסילַאעדיא ַא ,ליכשמ א רידַאנ !ןדמל א רידַאנ .,?היפעג

 ןיא רע זא ,טסואוורעד םהיא ןענעוו ךיז ךיא בָאה רעטעּפש

 -ענ טָאה רע ואוו ,וועיק ןיא .רענולק ַא ןוא רעניצרעה-טוג א
 עלַא םהיא ןעבָאה ,(ןענָארטיצ ,סנָאמעל) סענעמיל טימ טלעדנאה

 ַא ןעװעג זיא רע יװ ױזַא ןוא .ןַאמס ןעכילרהע ןא רַאֿפ טנעקעג

 .דניירפ ךס א טַאהענ ןעטרָאד רע טָאה ,רעטונ ַא ןוא רענולק

 עטונ עסַאמ א ןעברָאװרע ךיוא ךיז רע טָאה קרָאי וינ ןיא ָאד

 רע זיא ,לכש ןעשיטקַארּפ ןייז ךרוד ןוא ,םעד ךרוד .רעדירב

 רעשידיא רעד ןיא רוניפ עניטכיוו ַא ןערָאװעג טייצ רעצרוק ַא ןיא

 גילדנהעצ רֶאּפ ַא ןיא טנעדיזערּפ ןעוועג זיא רע .טלעוו ןעשזדַאל

 רעד ןופ ?ּפָאק עקסרעטסינימ , יד ןערָאװענ זיא ןוא ,ןעשזדָאל

 ןייז טָאה אפונ ןערָאיטקַא יד ןופ .קיטילָאּפ-רעטַאעט רעשידיא

 -ענ נידנעטש םהיא ןעבָאה ייז ,טרעקראפ .טַאהעג טינרָאנ ןולַאס

 טזײּפשעג ךיז טָאה "שטנָאל ירפ , ןייז טימ םירָאו .ךס א טסָאק

 ןופ ןוא ,ןעסע וצ סָאװ טאהעג טינ טָאה סָאו ייז ןופ רעדעי

 .טלעג-ןיילק טימ ןענרָאזַאב ךָאנ ייז רע טנעלפ לעטסעקישיט ןייז

 ןעבָאה ?לכש ןוא טייקכילרהע עשימייה ,טייקניצרעהי-טונ ןייז

 טלעניּפשענּפָא אמתסמ טכַאנדוצ-תבש ןעכילסענראפנוא םענעי ךיז
 -סיא רימ סָאד רע טָאה רעבירעד .םינּפ םענהעש ןייז ףיוא

 .שיטאּפמיס ןוא טנַאסערעטניא יוזא ןהעזענ

 םהיא ןיא סעליפ טָאה ןעדנעטשמוא רענאקירעמא רעטנוא

 ,רעטקַארַאכ םעיינ ַא ןעמונעגנָא

 עטנעהָאנ ןערָאװעג ָאד ןענייז ץיוורוח "רָאסעּפָארּפ , ןוא רע
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 יד ןיא ןוא ,ןעשזדַאל עבלעז יד וצ טרעהעג ןעבָאה ייז .דניירפ

 ערעייז ןעמ טגעלפ סרעטָאעט עשידיא יד ןופ סעיינ *עשיטילַאּפ
 .ןעמאזוצ ןערעה טּפָא ןעמענ

 ערעירַאק סע'ץיוורוה ןיא לעּפַאטש רעטסלענָאיצַאסנעס רעד

 ,"ףרַאה ס'רוד , טעדנירגעג טָאה רע ןעוו ןערָאװעג טכיירגרעד זיא

 סעשזדאל טימ ןעדרָא ןַא ןופ סענזיב יד רעכלעוו ןיא ,טפַאשלעזעג א

 ןיא סָאד .סענזיב רעטַאעט טימ טנינייארַאפ ןייז טלָאזעג טָאה

 טלהָאצעגנייא טָאה רעבמעמ רעד : "טנעטעּפ , רענדָאמ ַא ןעוועג

 ענייז ןעמוקַאב ,סנעטשרע ,רע טָאה רַאפרעד ןוא ,רַאלָאד ייווצ

 :"סטיפענעב ,, יילרעיירד--בָאנוצ סָלַא ןוא ,קירוצ ראלָאד ייווצ

 ףיוא רַאלָאד 800 ,קנַארק טרעוו רע ביוא ,ךָאװ ַא רַאלָאד ןעכיז

 ראלָאד 800 ןוא ,הנותח טָאה יז ןעוו ,רעטכָאט ןייז רַאפ ןדנ

 ,טברַאטש רע ןעוו ,יורפ ןייז ראפ

 ךָאנ ,שעק ןיא טינ רעבמעמ רעד טמוקַאב רַאלָאד ייווצ יד
 .רעטַאעט ץיוורוה םעד ןופ סטעקיט רעטַאעט טימ

 :טגערפעג טלָאװ ,םיסנ ןייק ןיא טינ טביולג סָאװ רעד

 יד ןעלהָאצוצסױא ףיױא טלעג יד ןעמענ ךיז טעװ ןענַאװ ןופ

 טָאה ,היׂשק ַאזַא ףיא רעפטנע ןַא טָאטשנַא ? סטיפענעב עלַא

 ךָאסעּפָארּפ טימ ,עטימָאק עניזָאד יד .עטימָאק א ןעבעגעג ץיוורוה

 רעטַאעט א טימ טיײלגַאב ןוא ,רערהיפ סלַא יולה ץיוורוה שיא .מ

 רעד טָאה םוטעמוא .שזדאל וצ שזדאל ןופ ןהענ טנעלפ ,רָאכ

 יטעג ןייז טימ ן'דוד ןעגעוו עדער עשטייד ַא ןעטלַאהעג רָאסעּפָארּפ

 ימעמ ןעדעי ךָאוו ַא רַאלָאד ייווצ ראפ טעוװ עכלעוו ,ףרַאה רעכיל

 ַא סטיפענעב יילרעיירד ןוא סטעקיט רַאלָאד ייווצ רַאפ ןעבעגנ רעב

 לעטיּפַאק א ןעגניז רָאכ רעד טנעלפ עדער רעד ךָאנ .בָאנוצ

 .ףרַאה ןייז ןוא ן'דוד ןעגנעוו םילהת

 זַא ,ןערָאװעג טרעטסײגַאב יזַא םוטעמוא ןזיא םלוע רעד

 ןענייז עגידרַאלָאד ייווצ ןוא ,תוישק ןייק טנערפעג טינ טָאה ןעמ

 .יינש יו ןעלַאפעג

 ירַאפ ךיז ןעבָאה רעדילגטימ רעטנעזיוט ןוא רעטנעזיוט

 ,עסַאק רעד ןיא ןעמוקעגניירַא ןיא דלָאנ טימ רצוא ןַא .ןעבירש
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 -טּפיה ןוא ךלמל ינש סע'ץיוורוה ןעוװעג זיא רעביירש

 ,"םיקס , םעד ןיא רעטסינימ

 -סיוא ץיוורוה טָאה ל?עטימ-יטיסילבוּפ ןעלעיצעּפס ַא סלַא
 עיסעצָארּפ עסיורג ַא --- "דַארַאּפ דיווייד ווָא ףרַאה , ַא טרעלקענ
 .ןעדרָא םעיינ םעד רובכל ןענהָאפ ןוא סעטנעל ,קיזומ ,דרעפ טימ

 יו טריסנָאנַא םוטעמוא ןעמ טָאה דַארַאּפ ןעדנעמוק םעד ןעגעוו

 ןעטלַאהעג םָאה ץיוורוה .בוטיםוי סקלָאפ ןעסיורג ַא ןענעוו

 -ץיוורוה עגילדנהעצ ןוא ,ןעננוזעג טָאה רָאכ רעד ,סעדער

 "נַארַאג רע עכלעוו ,ןעקילג יד טזייטרעװדַא ןעבָאה"ןעטָאירטַאּפ
 ןיא ןעמ ןאו .ןעדרָא םעיינ םעד ןופ דילגטימ ןעדעי טריט

 ןעגעוו טרעהעגנ ןעמ טָאה ,ןעגנַאנעג ןיא ןעמ ואוו ןוא ןענַאטשעג

 ,דַארַאּפ ןעדנעמוק םעד

 -עמַא ןעטנַאקַאב ַא טלהעצרעד םעד ןעגעו בָאה ךיא ןעוו
 ןעמענ וצ םהיא ןעטעבענ ךימ רע טָאה ,טסילַאנרושז רענַאקיר

 .ןהעגכרוד ןעטרָאד טעװ רדַארַאּפ רעד ןעוו ,טירטס לענַאק ףיוא

 ףיוא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז טייצ רעטריסנָאנַא רעד ןיא

 םירָאו ,ןולַאס ס'רעביירש ןענעקטנַא טקנוּפ ,טירטס לענַאק

 .טקנוּפ רעטסניטכיוו ס'דַארַאּפ םעד ןייז טפרַאדַאב טָאה ןעטרָאד

 רימ .ןעשנעמ טימ טקַאּפעג ןעוועג ןיוש ןענייז סקָאװדייס עדייב

 טָאה ןעמ ןעכלעוו ןופ ,ץַאלּפ ַא וצ טּפוטשענוצ םיוק ךיז ןעבָאה
 ,עיסעצָארּפ יד ןהעז טנעקעג

 ןוא ,ןעטיימורט ןופ ןעגנַאלק יד טרעהרעד ךיז ןעבָאה רלַאב

 םעד טימ ,שרַאמ םעד קנעדעג ךיא  .רָאכ ַא ןופ ןעמיטש יד

 ,עהייר רעטשרע רעד ןיא  .גנונערפיוא רעד טימ ,רעדליּפעג

 ןעמ טָאה ,ןעטנעמסירָאלּפַא ןוא סָארוה עדנערענוד טימ טסירגַאב

 ,רעכעלקיד א--יילַא "רָאסעּפָארּפ , םעד טנעה יד רעטנוא טרהיפעג
 ןיא ,"עלעדרעב עשינַאּפש , עצראוש ַא טימ ,רָאה עצרַאװש טימ

 ; טסורב ן'רעביא עטנעל עניורב עסיורנ ַא טימ ,שולעּפַאק ןעכיוה ַא
 ַא טימ ךיוא ןוא ,שולעּפַאק ַא ןיא ךיוא ,םהיא וצ טסקענ ןוא
 ,רעטסינימ-טּפוה ןייז טרהיפענ ןעמ טָאה ,עטנעל רעסיורג

 .רעּפיק-ןולַאס םעד ,ן'רעביירש

 ייז ןעבָאה רשפא ןוא ,טרחיפענ ייז טָאה ןעמ זא ,נָאז ךיא

 ענעצס יד זיא ענינעשימ רעד ןוא רעדליּפעג םעד ןופ .ןעטירעג
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 ןענייז סע ןַא .,לעפיבַא טרעטנָאלּפרַאֿפ רשפא ןורכז ןיימ ןיא
 .רָאלק ךיא קנערעג סָאד -- עיסעצָארּפ רעד ןיא רעטייר ןעוועג

 ןעגָאז ,שרַאמ םעד ןהעזעג ןעבָאה סָאװ ,ערעדנַא יד ןופ עגינייא

 .ררעפ ףיוא ןעסעזעג ןענייז ןרעביירש טיס ץיוורוה זַא ,רימ

 ירד רעטנוא טרהיפעג ייֵז טָאה ןעמ זַא ,ךיוא ןעקנעדעג ערעדנַא

 ,סנעטסגינייוו ,ןולַאס םעד ייברַאפ זַא ,רעכיז ןיב ךיא .טנעה

 עדייב ןופ רערהיפרעטנוא טימ ,טזיײרּפשעג-ייבראפ ייֵז ןעבָאה

 .עשיטאיזַא ןעצנירּפ עצלָאטש יוװ ,ןעטייז

 ןעטפַאהלעקע ןַא טכַאמעג ךימ ףיוא טָאה ענעצס יד זַא

 רענעגָאלשעגרערינ א קעװַא רהיא ןופ ןיב ךיא זַא ןוא קורדנייא

 .ךיוא ךיא קנעדעג סָאד --

 .טרעלקעג ךיז ךיא בָאה -- !ןעסַאמ יד ןעליוו סָאד טָא;

 סָאד טָא -- טייהיירפ רענַאקירעמַא ןופ עמרָאפ עטסרַאגלואוו יד

 ? רענדער עשיטסילאיצַאס ייז ןעפראד סָאװ וצ+ !ייז טמענ

 רענדער עכלעזַא טָא -- סעציוורוה ןוא סנעשיטילָאּפ ינַאמַאט

 *! ייז ןעפרַאד

 ץיוורוה .ןעטַאנָאמ עכאלטע טריטסיזקע טָאה "הרַאה ס'רוד,

 ךרעפ רֶאֹּפ ַא ,זיוה ַא ךיז טפיוקעג ,רעטַאעט ַא ןעמונעג ךיז טָאה

 טָאה עטכישעג עצנַאנ יד --- ןוא רַאלָאד טרעדנוה ןהעצפופ רַאפ

 ןעבָאה ,עגידרַאלָאד-ייװצ יד ןעבענעג ןעבָאה סָאװ יד ,טצַאלּפעג

 .זָאלטכַאמ ןעוועג רעבָא ןענייז ייז .טעשַארטסעג ,ןעירשענ

 .רעטאעט ןעשידיא ןיא ןהעג וצ טרעהענפיוא רעדיוו בָאה ךיא
 ןוא .טליּפש ןעמ ןעסעיּפ ןעטרָאס רַאפ סָאװ ןערעה געלפ ךיא

 רעטַאעט רעשידיא ןיימ ךיז טָאה ,טרעהעג בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ
 -םיוא ךימ טָאה ָאקסעלונָאמ וליִּפַא .טרעקענמוא טינ טיטעּפַא

 .ןעריסערעטניא וצ טרעהעג

 רעד ןיא ןעזָאלעגרעביא רימ ןעבָאה ן'יקסוװעשַאמָאהט סירָאב
 רעד ןעוװעג ןזיא ןוא ןעלָאר-לעדיימ ןעליּפש טנעלפ רע ןעוו טייצ

 -ךַאפ , יד ןיא סָאד ."אנָאדַאמירּפ. ןוא "רַאטס , רעטסניטכיוו

 -- אקירעמא ןיא רעטַאעט ןעשידיא םעד ןופ טייצ "עשירָאטסיה

 ס'יקסוועשַאמָאהט ייב רעדרָאב ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,טייצ יד

 .קרָאי וינ ןופ ןעדנואוושראפ רע זיא רהָאֹי עכילטע ףיוא ,רעטומ
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 -לעצנייא עכלעזא טימ רעבָא .ָאנאקיש ןיא טליּפשענ טָאה רע
 ןעועג טינ ןַאד ךיא ןיב סעיינירעטַאעט עשיריא יד ןופ ןעטייה

 ןוא ןעמָאנ ןייז ןהעז ןעביֹוהעגנָא ךיא בָאה גנולצולּפ .טנַאקַאב
 ַא ןעועג טלא ןאד ןזיא רע .ןעשיפא עסיורג ףיוא טערטרַאּפ ןייז
 -ָארעג א טימ ,גנוי רעדנעהילב ַא ,רענהעש-רליב ַא ,22 רהְאי

 ,עניטפערק ַא ןוא עכיוה א ,רוניפ רענעט

 עשילביב , ןוא "סארעּפָא עשירָאטסיה, ןופ ןערהָאי עזיד ןיא
 ןערענהעש ןייק .ץַאלּפ ן'םיוא טקנוּפ ןעועג רע זיא ?ןעצנירּפ
 א .ןעלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז ןעמ טָאה רע יװ ץנירּפ
 ,ןעיורפ יד ידכ) ךאלזיוה עצרוק ןעגָארט "זומ , ץנירּפ רעשילביב
 רעכעה סיפ עטעקַאנ ענייז ןהעז ןעלָאז ,רעטַאעט ןיא ןעמוק סָאװ

 עטסנהעש יד טָאהעג טָאה יקסוװעשַאמָאהט ןוא ;( ינק יד יװ
 ןערָאװעג רע ןיא ,ָאזלַא .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא סיפ רַאּפ
 ךעלדיימ .ןעיורפ יד ייב ךיל:עזטּפיױה ,םלוע םייב גנילביל רעד
 וצ טעקיט ַא ןעפיוק ןוא עטסגיטיונ סָאד ןופ ןערָאּפשּפֶא ןעגעלפ
 ייז .ןיקסוװעשַאמָאהט ןהעז ןעלעוו ייז רעכלעוו ןיא ,עסעיּפ ַא
 רעד ןוא רעד ןיא ןַא ,ערעדנַא יד ענייא ןעגָאזנָא ךיז ןענעלפ
 ןענעלפ ייז .ןהעש לעיצעּפס ןוא טעקַאנ לע ;עּפס רע זיא עלָאר
 רע יױזַא יו ןוא ,טהעטש רע ואוו ,לעקניו ןעדעי ןערידוטש
 רעזיד ראפ רעטסעב רעד ןזיא סע טיס ַא רַאפ סָאװ ןוא טהעטש
 "םלָאדייא יניטַאמ , ערעייז ןעבָאה ןעמַאד רענאקירעמַא .עסעיּפ
 עטנאגעלע ,ןערוגיפ עשרענעמ ענהעש טימ ןעטנארפ-ןערָאיטקַא --
 סיורא ןעזייוו ייז סָאװ ,ןערעינאמ עשיטַארקָאטסירא ןוא רעדיילק
 ףיוא גידנעקוק ןעלעווק ןעמאד רענאקירעמא יד .ענהיב רעד ףיוא
 סירָאב זיא ךעלדיימ ןוא ןעמַאד רעדייס טסיא יד ייב  .ייז
 ."?לָארייא יניטַאמ , רעד ןעוועג יקסוװעשַאמָאט

 רעד ףיוא םהיא ךיא בָאה ערעירַאק ןייז ןופ ?ייט רענעי ןיא
 ןעוועג רעבָא זיא דייס טסיא יד .ןהעזעג טינ לָאמנייק ענהיב
 יד ןוא ,גלָאפרע ןייז ןוא םהיא ןענעו ןעטכירַאב טימ לופ
 ערעטלע יד ןופ רע .ןעמוקנֶָא רימ וצ ןענעלפ ןעטכירַאב
 טרעדורעג ךיז טָאה סע יװ ,טינ סָאד טקנעדעג ןעדיא רעקרָאי וינ
 ,רדנסכלא , ןֹופ עלָאר רעד ןיא ן'יקסװעשַאמָאהט סירָאב טימ
 ? "םילשורי ןופ ץנירּפ דעד
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 .טנערוקנָאק רעכילרעפעג ַא ןערָאװעג ן'רעלסעק ןיא רע

 טכַאמעג ענהיב עשידיא יד טָאה ןערהָאי ערעטעּפש ןיא

 ,רעלסעק ןוא ,ןידרָאג בקעי ןופ קרעװ יד קנַאד ַא טירשטרָאפ

 -עלטסניק טלעקיווטנע ךיז ןיא ןעבָאה ,יקסוװעשַאמָאהט ךיוא ןוא

 -ַאמָאהט ןעוו זא ,טנייצעגסיורא ךיז טָאה סע .,ןעטנַאלַאט עשיר

 רע .רעלטסניק רענייפ א רע זיא ,עלָאר ע'תמא ןא טָאה יקסוועש

 -עגקירוצ עשיטסיטרא ןוא טנַאלַאט ןעזיווענסיורא טָאה

 סָאד זא ,טבילגעג טינ טסָארּפ ךיז טָאה סע .טייקנעטלאה

 -עטניא עשירעלטסניק .ןערהָאי ענילָאמא ןופ "ץנירּפ , רעד זיא

 -סיוא יד רָאנ .רעלסעק יו רהעמ ןעזיוועגסיורא רע טָאה ץנעניל

 -ךילצנירּפ , יד -- טרעטשעג לעסיבא רעמיא םהיא טָאה עכארּפש

 טּפעלקענוצ םהיא וצ ךיז טָאה עכלעוו ,עכארּפשסיוא "עשטייד

 .ןערהַאי ץיוורוה יד ןיא

 ןיא תעשב  .דלָאננהעש ןעמוקענרעבירַא זיא ּפָארוי ןופ

 זיא ,שידיא ףיוא ןעליּפש וצ טביולרע ןעוועג ךָאנ זיא דנַאלסור

 עטסנרע ןיא "רַאטס, רעטסגיטכיו רעד ןעוועג ןעטרָאד רע

 ןערהָאי טימ) לָאמַא טָאה רעלסעק דיווייד ,ןעלָאר עשיטַאמַארד

 רעזיד לופסקורדנייא ןוא ןהעש יװ טלייצרעד רימ (רעטעּפש

 ןיא ןהעזעג םהיא טָאה ,רעלסעק ,רע ןעוו ,ןעוועג זיא דלָאננהעש

 ענירעלעּפ א ןיא --- ןהעזסיוא טגעלפ רע ענשזאוו יוװ ,ווענעשעק

 רעטאעט רעשידיא-שיסור רעד יוװ ןוא --- שולעּפאק ןעכיוה א טימ

 ןערָאװעג טרעבױצַאב ןַאד ןיא רעלסעק .טבילעג םהיא טָאה םלוע

 ןיא סָאד ןוא ;ענירעלעּפ ןייז ןופ ןוא ןעליּפש ס'דלָאגנהעש ןופ

 ןעמונעגניירַא ךיז טָאה ,רעלסעק ,רע סָאוװראפ עכַאזרוא יד ןעוועג

 .רָאיטקַא ןַא ןערעוו זומ רע זַא ,ּפָאק ןיא

 -ביול ענעבירטרעביא-ךילרעכעל טימ עשיפָא ןא קנעדעג ךיא

 .ַאטסָאקַא לאירוא סלַא ןע'רלָאגנהעש ןעגעוו ןעננַאזעג

 .ןעגנַאגעג טינ ךיא ןיב רעטַאעט ןיא רעבָא םהיא ןהעז

 ןָאדנָאל ןופ ןענייז ןיצּפיל םַאדַאמ ןוא רעלדַא .ּפ בָאקיישזד

 -האפרע רענאקירעמַא עטשרע ערעייז .,אקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ,קרָאי וינ ןיא טינ ןעוועג רעבָא ןענייז רעליּפשיוש סלַא ןעגנור
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 ןעניפעג טנעקעג טינ ייז ןעבָאה קרָאי ןינ ןיא .ָאגַאקיש ןיא רָאנ
 ןופ ייז ןענייז רעטעּפש .רעטַאעט ןייק ןוא רעשזדענעמ ןייק
 .ןעליּפש וצ ןעביֹוהעגנָא ןוא ,קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג ַאנַאקיש
 בָאה ןעטלַאטשעג ערעייז ןוא טרעהעג רָאנ ךיא בָאה ייז ןעגעוו
 .ןעשיפא יד ףיוא רָאנ ןהעזעג ךיא

 ןעמָאנ ן'טימ רעליּפשיוש רעגנוי ַא ןעזיװַאב ךיז טָאה סע
 .רעצנעט ןוא רעגניזןעטעלּפוק ,רעקימָאק ַא ,סקרַאמ לָאדור
 -ונָאמ טימ ןערירוקנָאק וצ ןָא טביוה רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ
 רהֶאי רֶאֹּפ עטשרע יד ןיא ךיא בָאה םהיא רעבָא .ן'ָאקסעל
 .ןהעזעג טינ ךיוא ערעירַאק ןייז ןופ

 א ןעטלאהעג טָאה רעכלעוו ,רעעערבעה א ,רעליש א רעניימ
 (קלָאפָאס רשפא רעדָא) קלָאפרַאנ ףיוא רָאטס רושיטנריופ עניילק
 זיא ןעמָאנ רע'תמא סע'סקרַאמ זַא טלייצרעד רימ טָאה ,טירטס
 -יאערבעה רעטמהירַאב ַא זיא רעטָאפ ןייז זַא ןוא ןָאסניקטַאר רָאג
 זא .טריסערעטניאראפ לעסיבא ךימ טָאה סָאד .רעביירש רעש
 רעשידיא רעד ףיוא ןעניפענ ךיז לָאז רעטָאפ ַאזַא ןופ ןהוז ַא
 -ךיופ רעד .ךאז עכילנהעוועגנוא ןא ןעוועג זיא סָאד -- ענהיב
 סקרַאמ יו ןהעז ןהעג וצ ןעדַאלעגנייא רימ טָאה רעליד רושטינ
 ץלַא רעבָא בָאה ךיא .ןהעג וצ טגָאוענוצ בָאה ךיא ..טליּפש
 לָאמנייק טייצ רענעי ןיא ןע'סקרַאמ בָאה ךיא ןוא ,טגײלענּפָא
 .ןהעזעג טינ ענהיב רעד ףיוא

0 

 ןופ םינזח עטמיראב טריטרַאּפמיא ןעמ -- .ןעפקאוו תולהק
 -- .אנליו ןופ רעּפוק -- .םייה רעטלַא רעד

 .סעדא ןופ יקסווָאקנימ עיניּפ

 עילימַאפ רעד ןיא רערהעל סלַא ןעוועג ןעדַאלעגנייא ןיב ךיא
 ןופ ןעדיא ןעכלעוו ,ןזח רעטמירַאב ַא ,יקסווָאקנימ עיניּפ זופ
 ןעמוק ןייז .סעדָא ןופ טכַארבעגרעבירַא ןעבָאה דייס טסיא רעד
 -רָאּפמיא ןעלָאז ןעדיא רעקרָאי וינ זא .עיצַאסנעס ַא ןעוועג זיא
 ןופ ךָאנ ןוא ,םייה רעטְלַא רעד ןופ ןזח ןעטמהירַאב ַא ןעריט
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 םוצ ןעפָארטעג טציא טָאה ךַאז ַאזַא -- !סעדָא ןופ --- ןענַאװ

 .לָאמ ןעטשרע

 תולהק רעקרָאי וינ יד ןענייז רעהירפ רהֶאי עכילטע טימ

 ןענייז רעדילגטימ יד .ןיילק ןעלהוש ערעייז ןוא ,ןיילק ןעוועג

 "וס ןופ ךעלטעטש עמירָא ןופ ןעטנַארגימיא ןעוועג סנעטסיימ

 ,עינרעבוג רעוועשראוו רעדָא רענווָאק ,רענליוו ,רעשילַאק ,רעקלַאװ

 -טיילסדנאל ןיא טריזינַאגרָא ןעווענ בור סָאד ןענייז ייז ןוא

 ןעלהוש יד ןליפַא ןוא .לעכ'להוש רהיא טימ עּפורג עדעי ,ןעֿפורג

 ךיוא ןענייז אשרַאװ יװ טדָאטש ַאזַא ןופ טלסדנַאל ןופ

 עשיליוּפ רעדָא עשיסור עכייר רהעז ןייק .םירָא ןוא ןיילק ןעוועג

 .ןעוועג םינ טּפיוהרעביא ךָאנ ןַאד ןענייז ןעטנארגימיא

 יר ןוא ,ןיילק ןעוועג ןיא גנורעקלעפַאב עשידיא עצנַאג יד

 לַאטרַאװק ןעשידיא רעייז ןיא ךיז ןעבָאה ןעדיא עשיסקָאדָאטרָא

 .לעטדעטש ןיילק ַא ןיא יװ טלהיפעג

 וצ ביױהנֶא םעד טכַאמעג ןעבָאה ןעמָארגָאּפ יד רעבָא טניז

 ןעדיא ערעזנוא ךיז ןעבָאה ,עיצַארגימיא רעשידיא רעסיורג ַא

 וינ ןופ לייט עשידיא יד .שרעדנא ןעלהיפ ןעמונעג קרָאי וינ ןיא

 .ןעסקאוועג ןענייז תולהק .סיורג רהעז ןערָאװעג לענש זיא קרָאי

 .ןעלהוש ערענהעש ןוא ערעסערג ןעזייוואב ןעמונעג ךיז ןעבָאה סע

 עטלַא יד סָאװ עטסעב סָאד ןעגנערברעבירַא ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ

 ירעבירַא ןיילַא ןענייז ןערָאיטקַא ,אלימ .טנָאמראפ טָאה םייה

 .טקירדרעטנוא ייז ןעמ טָאה דנאלסור ןיא םירָאװ ,ןעמוקעג

 ןעדיא רעקרָאי וינ יד ןעבָאה רעבָא םינבר ןוא םינזח עטמהירַאב

 .ןעגניײרבוצּפָארַא טכוזענ

 עטסגיטכיוו יד זיא ,קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 -- לודגה שרדמה תיב רעד -- ?הוש-ןעטנַארנימיא עטסערג ןוא

 ןעשיוצ ,טירטס וָאלדָאל ףיוא זיולק עמירָא עניילק א ןעוועג

 טימ .(טירטס רעד ןופ דייס טסעוו רעד ףיוא) םורב ןוא דנערג

 טפומענרעבירַא לודגה שרדמה תיב רעד טָאה רעטעּפש רהָאי יירר

 קלָאפרַאנ ףיוא עדייבענ רערענשזאוו ןוא רערעסערג ליפ א ןיא

 .טירטס

 סָאד .עכריק עכילטסירק א ןעוועג ןעטרָאד זיא רעהירפ

 .ןעלהוש ןיא ןעכריק ןעלדנַאװרַאפ ןופ ביֹוהנֶא רעד ןעוועג זיא
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 טָאה עילַאװכ-סנָאיצַארגימיא רעשידיא רעזנוא ןופ טַאטלוזער סלַא
 רעד ןופ טפומעגסױרַא זייווכעלסיב גנורעקלעפַאב עכילטסירק יד
 יד ,רעכוזַאב ןהִא ןעבילבעג סעשטריושט יד ןענייז ; דייס טסיא
 ערעסערג ןיא ןעגיטיונ וצ ךיז ןעביוהעגנָא ןעבָאה ,רעדיוװ ,ןעדיא
 שרדמה תיב ַא ןעכַאמ וצ שטריושט ַא ןופ יו ױזַא ןוא ,ןעלהוש
 ןעמ טָאה ,(טינ -- טרעקרַאפ) עיגילער עשידיא יד טביולרע
 רעד ףיוא סעשטריושט ןעפיוֵקוצּפא ןעביוהעגנָא זייווכעלסיב
 | .דייס טסיא

 -סיוא ךיוא ןעטרָאד ןוא ָאד ןעמ טָאה טייצ רעבלעזרעד וצ
 יד ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא ןוא ,ןעלהוש עיינ ענהעש טיובעג
 .טירטס ןָאשזיוויד ןוא ?לענַאק ןעשיווצ ,להוש רע'טירטס שזדירדלע
 ןעװעג עדייבעג יד ןיא טייצ רענעי ןֹופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ
 א ןיוש ךיז טרעדָאפ ?הוש ַאזַא וצ ,ונ .סיורנ ןוא גיטכערּפ
 םינזח עטמהיראב יד ןעגעװו טכַארטעג ןעמ טָאה ,ןזח רעסיורג
 ןַאד זיא עטסטמהירַאב יד ןופ רענייא .םייה רעטְלַא רעד ןופ
 ןעוענַאלּפ ןעמונעג ןעמ טָאה .סעדָא ןופ יקסווָאקנימ עיניּפ ןעוועג
 ןעמ טְלָאװ רעהירפ רהֶאֹי עכילטע טימ ,ןעגנערבוצּפָארַא םהיא
 ןעמ טָאה טציא .ןעמיורט וצ טעיימסעג טינ ךַאז ַאזַא ןעגעוו
 ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע .טעיימסעג ןיוש
 -עגרָאפ ן'יקסווָאקנימ טָאה ןעמ .סעדָא ןוא קרָאי ןינ ןעשיווצ
 ןיא ןעמוקַאב טָאה רע יװ טלַאהעג ןערעסערג ליפ ַא ןעגָאלש
 ןענעלפ קרָאי ןינ ןיא יו טלַאהעג ןערעסערג ַא -- סעדָא
 סָאד .ןעמוקעג ןיא רע ןוא -- םענייאניא םינזח ןהעצ ןעמוקאב
 .1888 ,ראורבעפ ןיא ןעוועג זיא

 רע ןוא עמיטש-רָאנעט ערַאברעדנואו ַא טאהעג טָאה רע
 ןעמוקעג ןענייז ןענװַאד ןייז וצ .קַאמשעג טימ ןעננוזעג טָאה
 ןעבָאה ייז ןוא ןעגנוטייצ רענאקירעמַא יד ןופ רעקיטירק-קיזומ יד
 .ןעגנאזעג-בױל טימ ןעלקיטרַא ןעבירשעג םהיא ןעגעוו

 קרָאי וינ ןופ ןעבעל םעד ןיא סעיינ ַא ןעוועג זיא ץִלַא סָאד
 .ןעדיא עניה יד ןופ עטכישעג רעד ןיא לעטיּפַאק רעיינ א --

 ַא ,טענורב רעטנאסערעטניא ַא ןעװעג ןיא יקסווָאקנימ
 טנעקעג טָאה רע .רעגנוי ץנַאג ַא ךָאנ ןוא ,רעקרַאטש ַא ,רעכיוה
 ןעדַאלענניַא רע טָאה רימ .שיאערבעה ןוא שטייד ,שיסור
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 זיא רע יװ םעדכאנ רהעמ סָאװטע רעדָא רֶהֶאֹי ַא טשרע ךיז וצ

 ןױש טָאה רע ןעװ ,ןַאד ,טסייה סָאד ;תקרָאי וינ ןייק ןעמוקעג

 עצנַאג ןייז ןוא יורפ ןייז ןוא רע .עילימַאפ ןייז טכַארבענּפָארַא

 ןענייז רימ .קורדנייא ןעטונ ַא טכַאמעג רימ ףיוא ןעבָאה זיוה

 טינ סנָאסעל עשילגנע ןעבענעג בָאה ךיא .ןעראוועג טעדניירפאב

 -- ענהעש ַא ןוא עכיוה ַא ךיוא --- יורפ ןייז ךיוא רָאנ ,םהיא רָאנ

 רעד זיא סעדָא ןיא .14 רהָאי ַא ןופ לעגניא ַא ,ןהוז ןייז ןוא

 ךיא ןוא ,עיזַאנמיג ןעסַאלק יירד עטשרע יד ןעננַאגעגכרוד יִאב

 ןעבָאה סיקסווָאקנימ יד .שזרעלאק וצ טגיטרעפענ ָאד םהיא בָאה

 .סקעז רהָאי א ןופ עלעדיימ א ,דניק א ךָאנ טאהעג ךיוא

 ןעשיטַאבעלַאברךהעש ַא ףיוא טרהיפעג ךיז טָאה בוטש יד

 .רענייטש ןעשידיא-שיסור

 יּפָארַא ?להוש רעירַאװלַאק יד טָאה טייצ רעבלעזרעד םורָא

 רעהירפ טָאה רעכלעװ ,רעּפוק ןזח םעד ענליוו ןופ טכארבענ

 .עינעמור ןיא ןעמָאנ ןעסיורג ַא ןעמוקַאב

1. 

 .רעזנוצ םוקילא -- .ללוכה בר רעד

 ךיז ןעבָאה קרָאי וינ ןופ ןעדיא עשיסור עשיסקָאדָאטרָא יד

 ענידסלָאמַאד יד .בר ןעטמהירַאב ַא ןעגנײרבוצּפָארַא ןעסָאלשַאב

 םָאה רשפא .עגיטכיוו ןייק טינ ןעוועג ןענייז קרָאי ןינ ןופ םינבר

 רע טָאה ,ָאי בױא .ןדמל רעסיורג ַא ןענופעג ייז ןעשיווצ ךיז

 .ןילַא ןעמוקעג זיא רע לייוו ,ןעמָאנ ןעסיורג ןייק טאהעג טינ ךיוא

 םינ ןעמוק ןייז טָאה ,ָאזלַא .טכַארבענּפָארַא טינ םהיא טָאה ןעמ

 ןעסָאלשַאב ךיז ןעמ טָאה רעבירעד .שער ןיק טכאמעג

 רעד ןופ רערהיפנֶא יד ןופ רענייא .בר ַא ןעריטרָאּפמיא וצ

 יקעפונַאמ-ּפעק רעטנַאמרעד ןעביוא רעד ןעוועג זיא גנוגעווַאב

 ץע תבישי, ןופ טנעדיזערּפ רעד ,ןײטשטָאר עשוהי ,רערושט

 ןעניז ןיא טאהעג ןעבָאה סרעדיל ערעדנַא יד ןוא רע ."םייח

 רעשיסור רעסיורג א ןופ בר ַא יװ שרעדנַא טינ ןעגניירב וצ

 ןעמ ןעמעװ וצ ,בר ַא ןעבָאה טלָאװעג ןעבָאה ייז .טדָאטש

 ןיא יא טלעװ רעשידיא רעד ןיא יא --- טקעּפסער ןעבָאה לָאז
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 זַא ,ןעוועג ניטיונ רעבָא זיא קעווצ ןעזיד וצ .,רעכילטסירק רעד

 ענייא .תולהק עגיטכיו עכילטע ןעגינייאראפ ךיז ןעלָאז סע

 .וצרעד ךאווש וצ ןעוועג טלָאװ

 ןעבָאה ןעלהוש ןהעצכַא .ןעמוקעגרָאפ זיא גנונינייארַאפ ַאזַא

 .דנַאברַאֿפ א ןיא טריזינַאנרֶא ךיז ןוא ןעמונעננעמַאזוצ ךיז

 --- "?לובה-בר , ןעסייה לָאז בר רעיינ רעד זַא ,ןעסָאלשַאב טָאה'מ

 .םינבר עלַא רעביא בר רעד

 ץנעדנַאּפסערָאק רעטפַאהבעל ַא ןוא ןענניטימ עליפ ךָאנ

 םעד ּפָארַא טגניירב ןעמ זַא ,טריסנָאנַא ןעמ טָאה ,דנַאלסור טימ

 ,("ףעזָאי בקעי 'ר ,דיגמ-טדָאטש רענליוו

 רעבָא זיא ָאד ;ךינמ ַא רעמיא טינ בר ַא זיא םייהרעד ןיא

 .ךיוא ןשרד רעטונ ַא ןייז לָאז ללוכה בר רעד זַא ,ןעוועג גיטיונ

 רענַאקירעמַא רעד ןופ סולפנייא רעד טלהיפעג ךיז טָאה ייברעד

 ןערהיפ וצ ןזיא ןעכילטסיינ ַא ןופ עלָאר טּפיוה יד ואוו ,טלעוו

 ןעמ טָאה רעבירעד .תושרד ןעגָאז וצ ןוא ?טסניד-סעטָאנ יד

 תושרד יד .דינמ ןעטמהירַאב ַא ןעבילקענסיוא בר ןעסיורנ םעד סלא

 -רַאפ רעכילרעסיוא ןַא סלַא ןעניד טלָאזעג ןעבָאה ?לוכה בר ם'נופ

 ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעלהוש ןהעצכא יד ןעשיווצ ?עטימ-סגנודניב

 .ןעטלַאהפיוא ןוא ןענניירב וצ םהיא טנינייארַאפ

 ןענעוו ךיא בָאה ,אנליוו ןופ ,קארייב ?כימ רעטעפ ןיימ ןופ

 רימ טָאה רע ןעכלעו ןיא ,ףירב א ןעמוקאב ?לוכה בר םעד

 :ױזַא רהעפעננוא ןעבירשעג

 ףירח רעסיורנ ַא ןיא רע  ,רעייט רהעז זנוא ייב זיא רע,

 סָאװ ץרַאה סָאד העװ טוט זנוא .םימש ארי רענעטלעז ַא ןוא

 טינ ךיז טליװ סע .םהיא טימ ןענעגעז טפרַאדעג ךיז ןעבָאה רימ

 קרָאי וינ ןיא זַא ,רעטלַא ,העז .רצוא ןערעייט אזַא ןערילראפ

 ןנוא ייב ןעבָאה ייז טנעמיד ַא רַאפ סָאװ ןעסיוו ןעדיא ןעלָאז

 םינ טסהעג וד .ןעצַאשּפָא טונ םהיא לָאז ןעמ העז .,ןעמונענוצ

 עשזיגָאז ָאט .ץרַאה עשידיא ַא רעבָא ךָאד טסָאה וד .ל?הוש ןיא

 ןוא םהיא טימ סיורנ ןעטלַאהעג ךיז טָאה אנליוו זַא ,ןעמעלַא

 רעבָא שדוק ןושל ףיוא .ףעזָאי ןעוועג זיא ןעמָאנ עילומַאפ ןיוז (*

 ."ףסוי בקעי 'ר ברה, ןעביורש ןעמָאנ ןעלופ םעד ןעמ טגעלפ
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 ןעטלַאה וצ ןיוהק ערעייט אזא יו ןהעטשרַאפ ףרַאד קרָאי וינ זַא

 ."ךיז ףיוא

 בינ ךיא ןוא ןעגנאגעג ןערָאלרַאפ גנאל ןיוש זיא ףירב רעד

 םהיא קנערעג ךיא .ףילרעטרעוו רעביא טינ ָאד ,ךילריטַאנ ,םהיא

 ףיוא ןעבָאה לכימ רעטעפ ןיימ ןופ רעטרעוו יד םירָאװ ,טוג רעבָא

 םינ קנעדעג ךיא ביוא .קורדנייא ןעפיט ַא טכאמעג רעמיא רימ

 .טסייג רעייז גיטכיר ךיא קנעדענ ,תורוש ענייז ךילטקניּפ

 םָאה ןעמ ; טרעדורעג ךיז טָאה ןעזיירק עשיסקָאדָאטרָא ןיא

 ,ןעמוקענּפָארַא זיא רע ןעוו ןוא ,דַארַאּפ טימ טראוורע טסאנ םעד

 ןעגנוטייצ עשילגנע יד .טכָאקעג ךיז טָאה ,1888 ,יילושזד ןיא

 רעד יװ ןעגנוביײרשַאב טימ ןעטכירַאב עסיורג טקורדעג ןעבָאה

 ןיא ךָאנ ןעמ טָאה ןעטערטרַאּפ ןייק) סיוא טהעז "ייבבאר ףישט ,

 עיצַאסנעס יד .טגָאז רע סָאװ ןוא (טקורדענ טינ ןעגנוטייצ יד

 סנעטשרע .ןזח רעסעדא םעד טימ יו רעסערנ ליפ ןעוועג זיא

 רעד זיא ,סנעטייווצ ןוא ,רעסערנ בר ַא ןופ טייקניטכיוו יד זיא

 -העוו ,תולחק עדנעטיידאב עּלַא רעביא טעמכ ןעוועג בר רעיינ

 שזרירדלע רעד טימ רָאנ ןעדנובראפ ןעוועג זיא יקסווָאקנימ דנער

 : .הלהק רע'טירטס

 ןייק ךילריטַאנ טלעוו רעשיסקָאדָאטרָא רעד וצ בָאה ךיא

 ךיא בָאה רעבָא עלָאר ס'ללוכה בר םעד ןיא .טַאהעג טינ תוכייש

 -על ןעשידיא רעזנוא ןופ רעטכַאבָאעב סלַא טריסערעטניארַאפ ךיז

 ןעביירש .השרד א ענייז ןערעה וצ גירעגיינ ןעוועג ןיב ךיא .ןעב

 טינ ןעניז ןיא ךיא בָאה ןעגנוטייצ עשילגנע יד ןיא םעד ןענעוו

 ןוא ;טלָאװעג טינ ךיא טלָאװ םהיא ןענענ ןעביירש ,טַאהעג

 סָאד --- קורדנייַא ןיימ ןייז טעװ ױזַא ביוא ,םהיא רַאפ גיטסנינ

 ןעביירש וצ טסילַאיצַאס א ראפ .,ןָאטעג טינ ךיוא ךיא טלָאװ

 -נוא טול ,זיא ןינע ןעזעיגילער ַא ןענעוו ןָאט ןעכילדניירפ א ןיא

 .ךילגעמנוא ןעוועג ,ןעפירנאב ענידסלָאמאד ערעז

 ןעוועג זיא סָאלק רעזנוא ןופ ןעשנעמ ענעטירשעגטרָאפ ייב

 ;עלָאר עקצעובצ א ןעליּפש בר א זומ אקירעמא ןיא זא ,גנוניימ א

 -טאלּפ רעד ןופ ,ךילדיימראפנוא טושּפ עלָאר אזא זיא ָאד יא
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 םעד ןעקירדסיוא ךיא געלפ ןעכערּפשעג טאווירּפ ןיא ןוא עמרָאפ
 -חמא עליפ ןַארַאפ ןענייז םייה רעד ןיא :קנאדעג ןעדנעגלָאפ
 רעד זיא רעבָא ָאד .ןעשנעמ עשיטַאּפמיס תמא ,םינבר עכילרהע
 עניילק יד ןופ טסייג ןעשיסקָאדטרַא םעד וצ טסאּפעגוצ םינ ןעבעל
 -ימייה ןייז ייב ןעביילב וצ בר א ראפ .ךעלטדעטש עשימייה
 -נעטשמוא עגיה יד רעטנוא זיא ,טייקגיטכירפיוא ןוא טייקנייר רעש
 ,ריא ַא סנעטסיימ יאבנ א זיא םייה רעד ןיא ,טכייל טינ ןעד
 ראפ , ךיז טמעש ןוא ןענרעל רעגינייוו רעדא רהחעמ ןעק סָאװ
 א יװ ןעליּפשייב רימ ןעהעז רעבָא ָאד ,?ןעטייל רַאֿפ ןוא םָאג
 העד א טגָאז ןוא ?הֹוש א ןופ טנעדיזערּפ טרעװ גנוי רעבָארג
 ןופ טֶא ."טייבראעגפיורא, ךיז טָאה רע סאוו ,ראפרעד רָאנ
 ךיז רע זומ םהיא ֹוצ ;בר רעד גיגנעהּפָא זיא ןעשנעמ עבלעוא
 רעד ןערעװ ןעטלאקענפיוא ָאד ןַאק יוזא יװ טנייה ,ןענע'פנח
 ? ןעבעל ןעשיסקָאדָאטרָא ןעשימייה םעד ןופ ןָאט

 ןעכאז עכלעזא טימ ךיז ןעבָאה עטנאקאב עשיסור עניימ
 ,רעגינייוו ךָאנ דניירפ רענאקירעמא עניימ ןוא ,טריסערעטניא טינ
 טימ רָאנ ןעסעומש םינינע עזיד ןעגעוו געלפ ךיא  ,ךילריטַאנ
 טרעהעג ךיא בָאה ייז ךרוד .עטנאקאב עדנעדייר-שידיא עניימ
 ךרוד ןוא טלעו רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ
 .5לוכה בר םעד ןעגעוו סעיינ יד טגלָאפעגכָאנ ךיא בָאה ייז

 ענייז טרעהעג "ןענעייל םוצ , ךיא בָאה תבש ןעסיוועג א ןיא
 ןעבעל ,טירטס קלָאפרַאנ ףיוא ,פודגה שרדמה תיב ןיא השרד א
 ,םורב

 עניהעפ א ,ןדמל א ןופ קורדנייא ןא טכאמעג טָאה רע
 -רהע ןא רעבָא ,שנעמ רעטציּפשעגרעביא ןייק םינ ,?ּפָאק ארמג,
 ,םימת שיא ןא -- רעכיל

 ךיז ייב יו טינ ךיז טלחיפ רע זא ןהעז טנעקענ טָאה ןעמ
 -ענ רעד ,ּפֶא םהיא טינ ןעמ סאוו דובכ רעד זא .םייה רעד ןיא
 טלאהעג רעסיורג רעד ןוא םהיא טימ טכַאמ ןעמ סָאװ רעדליּפ
 ,תחנ גינייוו םהיא טפַאשראפ ,טמוקַאב רע סָאװ

 רע טניז השרד עטירד רעֹדָא עםייווצ ןייז ןעוועג זיא סָאד
 וצ הימ זעבעגעג ךיז טָאה רע ןוא ,קראי וינ ןייק ןעמוקענ זיא
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 רענייז :ליּפשייב םוצ ,שידיא רענאקירעמא רעזנוא ןעכיורבעג

 רעטרעוװ יד ןעטלאהטנע טָאה רעױּפ ןעשימייה ַא טימ לשמ א

 םעד טכיורבעג ךיוא רע טָאה לָאמ ןייא ."רעוּפ רעשּפָארוי,

 זא ןהעז טנעקעג בָאה ךיא ןוא ."ןייר, טָאטשנא "ןעילק, טרָאװ

 ןעכַאמ טינ לָאז רע ידכ ,טנערעלעגסיוא ענשימוא סָאד טָאה רע

 וצ םיירטעג ךיז רע טָאה ךיוא ."םענירג, ַא ןופ קורדנייא םעד

 רעבָא טָאה רע ;רעגייטש ןעטריזיליוויצ א ףיוא לעסיבַא ןעטלַאה

 סָאד ךיז טָאה םייה רעד ןיא םירָאװ .יוזא יו טסואוועג טינ

 ןעמונעגסיורא רע טָאה לָאמ ןייא .טרעדָאפעג טינ םהיא ןופ

 א יװ ,דלַאב ןוא ,ףישטרעקדנעה עיולב עסיורנ א טעקאּפ ןופ

 ךיז טָאה ייברעד .קירוצ טגיילענניירא רהיא ,רענעקָארשוצ

 טָאה ךָאנרעד .ףישטרעקדנעה רעד ןיא טרעטנָאלּפראפ טנאה ןייז

 טנעה עדייב ןוא ,ןחלוש ןפיוא ןעטלַאהעג ףישטרעקדנעה יד רע

 ירעמא יד .רהיא םורא טרעטנָאלּפעג זעוורענ ךיז ןעבָאה ענייז

 ךיא .ךילריטַאננוא ןעננולקעג םהיא ייב ןעבָאה רעטרעוו רענאק

 | .םהיא טימ דיילטימ טַאהעג בָאה

 ןענייז עלא טעמכ  .םורַא ןעשנעמ יד טקוקַאב בָאה ךיא

 ,ענהעש ןיא :רענייטש רענאקירעמַא ןַא ףיוא ןָאטעגנָא ןעוועג

 םימ ,סנעגארק עטלַאמבָארקעג ,עסייוו טימ ,סטוס עטסערּפעג

 "מורא ןעוועג ןענייז ייז ןופ בור סָאד .ןעטעשזנאמ ןוא סיַאטקענ

 -עג ןיא קורדנייא רעניימענלַא רעד .טצוּפעגסיױא ןוא טכלָאנעג

 .להוש רענליוו רעד ןופ םלוע ןא ןופ יו טינ רָאג ןעוו

 גנורהאפרע רהעמ ליפ אקירעמא ןיא טָאה טנַארגימיא רעד

 .עגסיוא יד .טלעקיװטנע רעפענש טרעוו רע ;אנליוו א ןיא יו

 רעייז ףיוא טקוקעג רעבירעד ןעבָאה ןעדיא עשיסקָאדָאטרָא עטנירג

 סָאד טָאה רע ןוא ,םענירג א ףיוא יװ ן'יבר ןעטריטרָאּפמיא

 .טלהיפעג

 ּפיט ןערעדנַא ץנַאג א ןעבָאה ןעמ ףרַאד אקירעמא רַאפ

 עניה יד וצ ןעסַאּפוצ טנעקענ טינ ךיז טָאה ףסוי בקעי 'ר .בר

 טסייר ןעמ סאוו גנוצנאלפ א יו ןעװועג זיא רע .ןעדנעטשמוא

 ןא ןיא ןירַא טצעז ןעמ ןוא ןעדָאב ןעכילריטַאנ רהיא ןופ סיוא

 "ארט א ןעוועג זיא אקירעמא ןיא ןעבעל ןייז ,ןעכילריטַאננוא
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 ןעראוועג ךאווש זיא רע זא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד  .עידענ
 ,ןעראוועג טריזילַארַאּפ רע זיא ךָאנרעד ןוא טנוזעג ןיא

 :אד ןענייז עכלעוו ,ןעמענ עסיורג טימ ןעשנעמ יד ןעשיווצ
 -מיראב רעד ,רעזנוצ םוקילא ןעוועג זיא ,אקירעמא ןייק ןעמוקעג
 טנַאמרעד ןיא רעכלעוו ,אטיל ןופ טעָאּפ-סקלַאפ ןֹוא ןחדב רעט
 םגנערב בר רעדָא ןזח ןעסיורג א) דנאָב ןעטשרע םעד ןיא ןערָאװעג
 ןיא ךָאנ גנוהיצאב רעזיד ןיא זיא ןחדב רעסיורג א ,?הוש א ּפָארַא
 -ּפארא ןעק רָאיטקא ןא םירָאװ ,רָאיטקא ןא יו עגאק רערעגרע ןַא
 טינ טולָאסבַא טָאה ןחדב ַא רעבָא ,רעטַאעט ַא ןופ ןערעוו טכַארבעג
 -  .(ןעמוקעג ןיילַא רעזנוצ זיא .ןעגנערבּפָארַא םהיא לָאז סע רעוו

 םגניז ,םלוע םייב סיוא טמענ "גנָאס , א ןעוו ,אקירעמַא ןיא
 ַא רָאנ ןָא טלַאה סָאד רעבָא .דנאל ןעצנאג ןרעביא םהיא ןעמ
 רע ;ּפָא ןעצנַאגניא "גנָאס , רעד טברַאטש ןַאד ןוא ,טייצ עסיוועג
 רענירהָאיארטפ א ןופ םעה-ןעמַאד ַא יו יױזַא ןעכעגראפ טרעוו
 -עלפ ייז .רעדיל סרעזנוצ םוקילא ןעוועג ןענייז יוזא טינ ,עדָאמ
 ןעגניז ייז טנעלפ ןעמ .טליּפשעגסױא ןערעוו טינ לָאמנייק ןעג
 ןעמ טגעלפ ,ןוגנ םעיינ א ןעסַאפרַאפ טגעלפ רע ןעװו רעמיא
 ךיוא ןעמ טנעלפ עגידרעהירפ יד ןָא רעבָא ,רהעמ ןעגניז טהיא
 -יא ןעמ טגעלפ םעיינ םעד בילוצ :טרהעקראפ .ןעסענראפ טינ
 .ךיוא עטלַא יד ןעגניזרעב

 יד .םינוגנ ס'ןעדַאפדלָאנ ןענעוו ןעגָאז ןעמ ןעק םעכילנהע
 טָאה ןעדַאּפדלַאג רעבָא .ןעלעטשרַאפ טינ עטלַא יד ןענעלפ עיינ
 ןעידָאלעמ ס'רעזנוצ םוקילא ןוא ,טסַאפרַאֿפ טינ ןײלַא קיזומ ןייז
 ,ןעגנופַאש ענענייא ענייז ןעוועג ןענייז

 עטצנאלפענרעביא ןא יװ ןעוועג ךיוא רעזנוצ זיא ךָאד ןוא
 רענַאקירעמַא יד וצ ןעסַאּפוצ טנעקענ טינ ךיוא ךיז טָאה רע .םולב
 ױזַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעדיל עשימייה ענייז .,ןעדנעטשמוא
 .,אּפָארײא ןופ ךעלטדעטש ןוא טדעטש עשידיא עלַא ןיא רעלוּפָאּפ
 רע סָאװ ,רעדיל יד ןוא .,ןעגנוזעג טינרָאנ אקירעמַא ןיא ןעמ טָאה
 ,ןעגנוזעג גינייוו ןעמ טָאה ,ןעבירשעג ָאד טָאה

 ענעי ןיא לָאמ עכילטע ןהעזעג ןע'רעזנוצ טימ ךיז בָאה ךיא
 רימ סָאװ ,ךערּפשענ םעד טנָאמרעד לָאמַא םהיא בָאה ךיא .,ןערהָאי
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 טפורּפעג בָאה ךיא ןוא ,אנליוו ןיא הנותח ַא ףיוא טַאהעג ןעבָאה
 -ראפ ענייז ןופ םזיטעננאמ ןעלעיצעּפס םעד ןערהעלקרע םהיא
 בָאה ,ןענינענראפ ןעפאשראפ וצ םהיא טָאטשנָא רעבָא .ןעננוסאפ
 ןעבעל ןייז ןופ עידענַארט יד טכַאמעג רעכילטייד ךָאנ םהיא ךיא
 ,אקירעמא ןיא

 לעסיבַא ןעבירשעג ,ןעטרעצנָאק עכילטע ןעבענעג ָאד טָאה רע
 ,(ייוודָארב טסיא ףיוא) יירעקורד ַא טעדנירגעג רע טָאה ךילדנע ןוא
 ,חנויח ערעווש ַא ןעגיוצעג טָאה רע רעכלעוו ןופ

2 

 ןיא ןערהָאי ענעי ןופ לאטראווק ןעשידיא םעד ןענעוו
 .ןיימעגלא

 טדעטש עסיורג ערעדנַא ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא ןעדיא לָאצ יד

 -סיוא , ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעטנַארגימיא יד ,ןעסקַאװעג גידנעטש ןיא

 ,ןערעטלע טכארבענּפארא ןעבָאה ,ןעבעל א טכאמעג ןוא "טנירגעג

 -נאנאפ ךיז טָאה ?אטראווק רעשידיא רעד .דניירפ ,ןעיורפ ,תולכ

 .טײרּפשעגרעד

 -סיזקע טינ ןאד ךָאנ טָאה ,טדָאטש עשידיא ַא סְלַא ,ליוזנַארב

 טאהעג בָאה ךיא .לעטדעטש עכילטייד א סלא טינ וליפא ,טריט

 ,ןהעזעג בָאה ךיא .ןעכוזַאב וצ ץַאלּפ םעד ןעטייהנענעלעג רָאּפ ַא

 וצ ךיז ןָא זייווכעלסיב ןעטרָאד ןעננאפ ןעטנארגימיא עשידיא יו

 עטסוּפ ןופ ןענַאטשַאב סנעטסיימ רעבָא זיא ץַאלּפ רעד .,ןעצעזַאב

 ןוא ָאד .רעזייה ןהֶא ,ןעסאג "עטניילענסיוא, ןופ רעדָא רעדלעפ

 "עקּפולַאכ , עטלא ןא רעדָא לעזייה עיינ א ןהעזענ ךיז טָאה ןעטרָאד

 ענידרעהירפ יד ןיא טָאה רעכלעוו ,רענַאקידעמַא ןעמירָא ןַא ןופ

 טָאה ןעטרָאד ןוא ָאד .םרַאפ ?עקיטש ַא טאהעג ןעטרָאד ןערהָאי

 ,טירטס ַא ןעסקַאװ וצ ןָא טביוה סע זַא ,ןהעזענ ןעמ

 ןופ ךילכעזטּפוה דנענענ א ןעוועג זיא גרובסמאיליוו

 -ימיא ערעזנוא ,ןעדיא .רענאקירעמא ןוא ןעשטייד עכילטסירק
 .נינייו רעבָא ,ןהעזענ ךיוא ןעטרָאד ןיוש ךיז ןעבָאה ,ןעטנארג

 -יריא ?עקיטש א ןעלסיווטנע וצ ןעביֹוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה סע

 .םאזננאל רעבָא ,טירטס ?עניס ףיוא קראמ רעש
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 ,ןעדיא טימ טצעזאב טכידעג ןערעוו לָאמַא טעװ םעלראה זא

 -לא ןיא ןיא םעלראה .ןהעזענסיוארָאפ טינ רימ ןעבָאה סָאד

 -ליה עניילק ןענַאטשענ ןענייז זייוורעטרע .טסוּפ ןעוועג ןיימעג

 ןוא רעיומס רעניצנייא רעיינ א ןעטרָאד ןוא ָאד ;רעזייה ענרעצ

 -ליוו ןופ סעקערטש עסיורנ ןעניוצעג ךיז ןעבָאה םורַא ןוא םורַא

 ןעמ טָאה רעדלעפ עגיזאד יד ףיוא .,ןעזלעפ ןוא רעדלעפ עד

 ,לעדייב רעדָא לעביטש ענענַאלשעגפיונוצ-םיק א ןהעזענ טפצ

 -טאווקס, ַא ןופ ננוניואוו יד ןעוועג סנעטסיימ זיא סָאד ןוא

 ףיוא הריד עגיפיולרָאפ ַא ךיז טכַאמ סאוו ,ןאמירא ןַא --- "רעט

 -ָאפ רעדָא ,"ןיינ , ןענָאז לָאז'ס רעוװו ָאטינ זיא סע ואוו ץַאלּפ א

 .טנער ןערעד

 ןליפא ןַאד ןעדיא ןעבָאה ,סקנָארב יד טפערטעבנַא סָאװ

 ,ןעריצַאּפש ןערהָאפ ןיהא טנעלפ ןעמ .טרעהעג טינ ןעמָאנ םעד

 ןעוועג זנוא זיא ץַאלּפ רעד ןוא ,טירטס רעט140 זיב רָאנ רעבָא

 .אינאסידרָאמ ןעמָאנ םעד רעטנוא טנאקאב

 ןעטלַא ןעגיד'הרצ םעד ןופ ןעוועג ןענייז רעזייה טנעמענעט

 ןהֶא ןוא ערעטסניפ ןעווענ ןענייז סמור יד ןופ עליפ ,טינש

 ,"ךלָאק דנע טָאה ,רעטָאװ גניננָארה יו קילג אזא  .טפול
 טנעקעג טינ ךיז ןַאד רעטייברא ןעשידיא א ןופ יורפ יד טלָאוװ

 -אב עשירטקעלע ןעגעו ןיוש טדער רעװו טנייה .,ןעלעטשרָאפ

 -עג ןיא גנוטכיילאב יד ? ךעלקעלנג עשירטקעלע ןוא גנוטכייל

 וליפא ,ןעבָאה ראלראּפ ןיא ןעמ טנעלפ סטעּפרַאק .זענ ןופ ןעוו
 ןעמענ טגעלפ ןעמפ .טַאהעג סָאד טָאה עילימַאפ רעטייברא ןַא

 -רַאק ןהָא ןייז טינ יבַא ,ןעלהָאצ-וצ-סיוא ףיוא רעלדעּפ א ייב

 ןהעזעג טינ ןעמ טָאה סרָאלפ עטעקַאנ ןייק .רָאלראּפ ןיא טעּפ

 -לוא טַאהעג טָאה ןעמ .רעטייברא ןעטסמירַא םעד ייב וליפא

 רעטוג ַאזַא ןעועג טינ רעבָא זיא הטָאלק-לױא רעד  .הטָאלק

 .ןעוװענ טינ ךָאנ זיא "םואילָאניל, ןייק ,טנייה יו

 -ענ זיא רעמוז ףיוא ץאלּפ-רעמוז א ןיא עילימַאפ יד ןעקיש

 -נארנגימיא עשידיא יד ןופ גינייוו רהעז ןעכלעוו ,סוסקול א ןעוו

 טינ טּפיהרעביא זיא סע .ןענינראפ טנעקעג ךיז ןעבָאה ןעט

 .ןעטנארגימיא עכייר ערעזנוא ייב וליפא ,עדָאמ רעד ןיא ןעוועג
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 םעד ןופ ןעבָאה םידוהי עשטייד רעדָא ןעטסירק עכייר רָאנ

 ,טסואוועגנ

 רעמוז עסייה יד ןיא זיא לאטרַאװק ןעשידיא םעד ןיא

 "נערטרענוא יוזא טינ רעבָא סייה ןוא ענשוד ןעוועג ןעדנעווא

 רַאקס, גינייװ טאהעג ךָאנ טָאה קרָאי וינ .טנייה יו ךיל

 -עדינ ךס א ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסכעה יד ןוא ,"סרעּפיירקס

 עג טרָאטש ןיא זיא ;טנייה ןופ ןערעיומ עניזיר יד יו רעגיר

 .טפול עיירפ רהעמ ןעוו

 ףיוא ןערהָאפרעבירא רימ ןעגעלפ ןעגָאטנוז עסייה יד ןיא

 כרָאה א ןעמענ ןוא גרובסמאיליוו ןייק ירעפ טירטס דנערג רעד

 יבלאה ךרוד ןערהָאפ טנעלפ ראק יד .קראּפ טקעּפסָארּפ םוצ ראק

 ױלב טימ ןוא סעקנָאל טימ ,סעשזרעטאק ענהעש טימ ןעסַאג עטסוּפ

 ןעמוק טגעלפ ןעמ רעדייא טייצ עשביה א ןערהָאפ טגעלפ ןעמ .ןעמ

 "רָאד ןעמ טגעלפ ,שטנָאל לעקעּפ א טימ טגרָאזאב ,ןוא ,קראּפ ןיא

 .גָאטנוז םעד ןעננערבראפ ןעט

 טרָאפ ןייק ןערהָאפ טַּפָא רימ ןענעלפ םעד טדָאטשנא

 -גיצכַא טרעדנוה זיב רַאק וינעווע עטירד רעד טימ שזדרָאשזד

 ןיוש זיא דנעגעג רעד  .סטיאהךןָאטגנישַאװ ןוא טירטס רעט

 ןענַאטשַאב רע זיא רעבָא ןַאד .טניואווַאב ןוא טיובראפ גנַאל

 .סטַאל עגידייפ ןוא סעקנָאל ןופ

 וצ גָאטנוז ןייז זנוא ייב טנעלפ ןענינעגראפ רעדנא ןַא

 רימ .ירעפ דנאלייא-ךךעטעטס רעד טימ קירוצ ןוא ןיה ןערהָאפ

 -עלע וינעוע עטייווצ ץטימ .טנעווָא ןיא ןָאט סָאד ןענעלפ

 -ענ ןעטראד ,ירעפ הטואס וצ ןערהָאפוצ רימ ןעגעלפ רעטייוו

 ןעטשרעביוא ן'פיוא סטיס ןעמוקאב וצ ןהעז ןוא ירעפ יד ןעמ

 יד םירָאװו ,טכייל ןעמוקעננָא רעמיא טינ ןיא סָאד ."קעד,

 ןענייז ריס .סיורג רעייהעגנוא ןעוועג גָאטנוז ןענייז סדוארק

 .םעד ןיא טינעג ןעראווענ רעבָא ןיוש

 -נאווצ ייב ןערעיודעג טנעלפ רעסאוו ן'רעביא ןערהָאפ רעד

 ךיילנ ןערהָאפ רָאנ ,ןהענרעטנורא טינ ןענעלפ רימ ,טונימ גיצ

 ייװצ עדזַאי יד ןעכאמכרוד רימ ןעגעלפ בור סָאד ןוא ,קירוצ
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 ייב ,רימ יװ עכלעזא ךעלרָאּפ עליפ ןעוװעג ןענייז סע ,לָאמ
 -וצ ,/גניטוא,-גָאטנוז רעטסעב רעד ןעוועג ןזיא סָאד ןעמעו
 -נוטש רָאַּפ א ןהעגקעווא ױזַא טגעלפ ?סּפַאטס , ירד טימ ןעמאז
 .טכאנייב ןערהָאפ וצ ןעמוקסיוא ןיוש טגעלפ קירוצ .ןעד

 -ןַארגימיא ערעזנוא ןעבָאה דנַאלייַא ינוָאק ןיא ןערהָאפ ןופ
 ןעמ סָאװ ,טירש רעדעי ,גינייוו ץנאנ טסואווענ ךָאנ ןאד ןעט
 -:נאל ןעגנאגעג זיא ןעבעל רענאקירעמַא םעד ןיא טכאמעג טָאה
 ןוא .געװ א ןעכערבכרוד טזומעג ןיילא טָאה ןעמ םירָאװ ,םאז
 ןיא ךיז ןיא טלעקיווטנע טנארגימיא רעגיטנייה א סאוו סָאד
 רעד .ןערהָאי ןערעיודעג ןעטייצ ענעי ןיא טנעלפ ,טַאנָאמ ט
 רעבא ךָאנרעד ןלענש ןעגנאנעג זיא ךיז ןענירגסיוא רעטשרע
 רענאקירעמא ן'טימ ךָאנ זיא ןעמ זא ןהעזמורא ךיז ןעמ טנעלפ
 ,טנאקאב נינייוו ץנאג ןעבעל

 ןעוועג ןענייז דנַאלײא ינוָאק ןיא ןעכוזאב עטשרע עניימ
 ןיב לָאמ ןייא .ָאד ןעטלַאה רימ עכלעוו ייב ןעטייצ יד ןיא
 -ור ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד טימ ןעמאזוצ ןעוועג ןעטרָאד ךיא
 לָאמ ןעטייוצ א ןוא ,,ןַאמטרַאה ָאעל רענאיצולָאװער ןעשיס
 קראי וינ ןייס זיא רעכלעוו ,טסילאיצַאס רענאקירעמַא ןא טימ
 -ַאּפש ןעגנאגעג ןיב ךיא יו קנעדענ ךיא .ָאגאקיש ןופ ןעמוקעג
 יד ןוא ,עסאמ רעכילהערפ ,רעטכירעג רהעז א ךרוד ןעריצ
 עכילטסירק א סיואכרוד יוװ קורדנייא ןא טכַאמעג טָאה עסַאמ
 -:יישרהַאוו רעבָא ,ןעדיא עגינייא ןעוועג ךילריטַאנ ןענייז סע)
 רהעז ןעוועג ?תֶאצ יד זיא סלאפנעדעי ןוא ,עטריזינאקירעמא ךיל
 .(עניילק א

 ךיא בָאה דנאלייַא-ינוָאק רענעי ןופ דליב ןעכילטייד ןייק
 -עמ טימ םי גערב םעד רעבָא קנעדעג ךיא .טינ ןורכז ןיימ ןיא
 -םירק סיואכרוד ךיוא -- ךיז ןעדָאב ייז יװ ןעיורפ ןוא רענ
 רעדנַאלײַאנואק ענעדישרַאפ יד קנעדעג ךיא ןוא ; ןעט
 ,ךעלעגיוו יד ,רעלדעּפ ערעייז ןופ ןעיירשעג יד טימ סדנעטס
 יד ,"?יהו סיררעפ , יד ,"ּפול"יהדיּפול , יד ,ךעלעטילש יד
 ,"סדנוַאר-וָאג-יררעמ,

 רעד ןוא רנאלייא-ינואס רענעי ןעשיווצ רישרעטנוא רעד
 ,רעייהעגנוא זיא רעגניטנייה
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 ךיז טָאה סָאד -- גָאטנוז דנַאלײַא-ינוָאק ןיא ןערהָאפ טפָא

 רעד טימ ןערהָאפ ןענעלפ רימ ,רעטעּפש טלעקיווטנע זנוא ייב

 ןעועג זיא קירוצ ןוא ןיה אפוג עזייר יד .ראק טירטס הטימס

 רעד ןיא רעבא .ןעגינגראפ רעזנוא ןופ לייט עטסגיטכיוו יד

 רעטסגיטכיוו רעזנוא זיא ,ָאד ןעדייר רימ רעכלעוו ןענעוו טייצ

 ןעטנַאמרעדרעבױא םעד ןיא ןענַאטשַאב ריצאּפש רעניד'גָאטנוז

 .דנַאלייא ןעטעטס ןייק רעדָא קראּפ טקעּפסָארּפ םוצ "פירט,

 רימ ןיא טנעלפ דנעווא גָאטנוז םייהא קירוצ ןערהָאפ רעד

 ושַארטס ןיא טכאנ-וצ-תבש יװ ,גנומיטש עטקירדעג א ןעפאש

 ןָאמרעד ךיא ןעװו .טכיל ןָא טדניצ ןעמ רעדייא זיולק ס'רענ

 ,ןעטייצ עטסרעווש יד רָאפ רימ ןעמוק ,ןעטונימ ענעי ןָא ךיז

 -עמא ןיא ןערהאי עטשרע .יד ןיא טבעלעגכרוד ןעבָאה רימ סאוו

 "העקמוא םייב ?היפעג םעד ךילכעזטּפױה קנעדעג ךיא .,אקיר

 .קראּפ טקעּפסָארּפ ןופ ךיז ןער

 םָאה ,קראי וינ ,דיאס-טסיא רעד זיב קרַאּפ ןופ נעוו רעד

 יַאה ןעשנעמ ןוא ,טנייה יװ ליפ יוזא לָאמ יירד טרעיודעג ןאד

 .גינייו טניואוועג ןאד געוו םענעי ףיוא ןעב

 "נוד א ךרוד רַאק רעטקאּפעג רעד טימ ןעפיופ דרעפ יד

 ירד ןופ ךאלרעייפ ןענייש זייוורעטרע .טייקכילדנענוא רעלעק

 "רעטסניפ יד רעטנוא רָאנ טכיירטש קסאילב רעייז רעבא ,ןעטייז

 .טעמוא םעד רָאנ ןערעסערנראפ ייז שינ

 .יררעפ רעד ףיוא רעבירַא ןעמ טהעג ךָאנרעד

 רעד ;ןעגנוגעװַאב עטשרע ערהיא ,יררעפ רעד ןופ ףייפ רעד

 .יררעפ רעדנעהעגייברַאפ ַא ןופ ףייפ רעד ; רעסַאװ רעד ןופ קנעווש

 "וטפול זיא סע ;ןעסיורד ןופ ןעהעטש יורפ ןיימ ןוא ךיא

 טכוז רהיא רעבָא .רעדנעלע ןוא רערעטסניט ךיוא זיא סע .,רענ

 .סיעכהל ֹוצ ףיוא ןייֵלַא ךיז טייקדנעלע יד

 יר .םוהת ַא ךרוד טבעווש יררעפ יד זַא ךיז טכוד ךייַא

 -ַאלב ַא טימ טרעמיש טייקצראווש ריא ןוא ץרַאװש זיא רעסַאװ

 טדָאטש ןופ .ךילמייהנוא טכליה קסולמ ריא .ץנַאלנ ןעס

 דנעזוט ראפ ןופ יװ יוזא ,ןעמַאלפ עטלהעצעגנוא ןעלקניפ

 | ...ליימ
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 ךייא טימ ןערהָאפ סאוו ,ךעלדיימ ןוא סיִאב רענַאקירעמַא
 רעיורט עטכַארטראפ טימס .,ךיל א ןעגניז ,יררעפ רעד היוא
 .ןָא ךימ טליפ שיגעקנעב עכילצרעמש ַא .ייז ןעגניז רענעט
 ןָא ךיז ןעלמַאז ךָאװ רעד ןופ ןעגנורהאפרע עזָאלטסיײרט עלא
 | .ןעצרַאה ןיא

 קירוצ ןערהָאפ ןענעלפ רימ ןעוו ,ןעדנעװַא-גָאטנוז ענעי ,ךַא
 / {םייחא

 -עננא ןעטנארגימיא ערעכייר ערעזנוא ןעבָאה זייווכעלסיב
 רשפא רעדא קרַאּפ ירעבסע ןייק ןעיורפ ערעייז ןעקיש וצ ןעביוה
 ,פיוסרענעט ןיא -- סליקסטעק יד ןיא ראגָאז

 -ָאמראפ ןעלָאז סאוו עכלעזא ןיימ ךיא --- ןעדיא עכייר
 -ןארגימיא ערעזנוא ןעשיווצ ןענייז --- רַאלָאד דנעזיוט טרעדנוה ןעג
 -אמ -- ןעדיא עכייר תמא יד ,גינייוו ןעוועג טּפיוהרעביא ןעט
 עֶלַא ןענייז --- סרעּפיק-רָאטס עסיורג ,ןעריקנַאב ,טרערושטקעפונ
 ןעועג ןענייז ןעטנארגימיא ערעזנוא .םידוהי עשטייד ןעוועג
 עכלעזא טימ .סרָאטקארטנָאק גניטעווס רעדָא רעטייברַא ,סרעדלעּפ
 סרעלדעּפ-םָאטסָאק ראפ סרָאטס ןופ םיטַאבעלַאב יו ןעמהאנסיוא
 ,ןעטנארנימיא ראפ ןעקנַאב עניילק ןופ רעדָא

 רערושטקעפונאמ א ןעראוועג ןיא דךיא רעשיסור א ןעוװ |
 -ןוא זא .טייקמאזקרעמפיוא ליפ ןעגיוצעג רע טָאה ,סקואלק ןופ
 םיסנ עכלעזא ןופ --- ךייר טכאנ-רעביא ןערעוו לָאז דיא א רערעז
 .טרעהעג טינ טעמכ ןאד ךָאנ ןעמ טָאה

 יו רעמאזננאפ ליפ טסארטשעג טָאה ןעבעל רעצנאג רעד
 -ַאבעג רענאקירעמא ייב רָאנ ,ןעדיא ייב רָאנ טינ ןוא ;} טנייה
 רעד ןעגעװ ,ןעדנעגעג עטייוו יד ןענעו .ךיוא ןעטסירק ענער
 ןיא בָאה ךיא .טינ ָאֹד ךיא דייר טסעוו-לעטימ רעדא טסעוו
 ,קראי וינ זיולב ןעניז

 ,ןערעו טרענעלקראפ ןעמונענ טָאה עיצארגימיא עשטייד יד
 טָאה עירטסודניא יד .טּפַאטסעג ןעצנאנ ןיא טעמכ טָאה יז זיב
 זא ,ןעלקיווטנע וצ קרַאטש יוזא ךיז ןעביוהעגנָא דנאלשטייד ןיא
 רעד ןיא טייברא גונעג ןעוועג זיא רעטייברא ןעשטייד םעד ראפ
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 -נוא זא ןעוועגנ זיא ןופרעד ןעטַאטלוזער יד ןופ רענייא .םייה

 עטשרע יד ןעצעזאב ןעמונעג זייווכעלסיב ןעבָאה ןעדיא ערעז

 .עטירד יד ,עטייווצ יד ,טירטס

 ןאד ןעבָאה ןעטנארגנימיא ערעזנוא ואוו טירטס עטסטייוו יד

 ,ונעוע רעטייוצ רעד ףיא .עטכא יד ןעוועג זיא טניואוועג

 -ַאננוא טניואועג ןעבָאה ,טירטס רעט14 ןוא רעט1 ןעשיווצ

 ;ןעיוו ןופ ןעדיא ,ןעריא עשימהעב ,ןעדיא עשטייד ,ןעדיא עשיר

 סָאד רעבָא .ערעזנוא ןעשימסיוא ןעמונענ ךיז ןעבָאה ייז טימ ןוא

 גימורַא יד ןוא ייוודָארב טסיא ןופ .םאזננאל ןעגנאגעג ךיוא זיא

 ןעילימאפ עשידיא-שטייד ענערָאבעג רענַאקירעמַא ןענייז ןעטירטפ

 -עג ערעדנא ןיא טפומענרעבירא עלא ןעבָאה ייז .,ןעדנואוושראפ

 .ןעדנעג

 -ענ ךילריטַאנ זיא קראי וינ ןופ גנורעסלעפַאב עצנאנ יד

 ןעדיא ןופ עיצרָאּפָארּפ יד רעבָא ,טנייה יו רענעלק ךס א ןעוו

 טנייה .טנייה יו רענעלק ךרע ןיא טינ ןעוועג זיא ןעטסירק וצ

 -טדעטש ערעדנא ןיא רענאקירעמא ןָאילימ א יװ רעכעה ןעניואוו

 ייז ואוו ,קרָאי וינ ןייק נָאט עלַא ןעמוק ןוא ךעלפרעד ןוא ךעל

 ןופ לָאצ יד זיא ןאד .סרָאטס רעדא סעסיפָא ערעייז ןעבָאה

 -ענ טָאה סאוו רעד .ןיילק רהעז ןעווענ "סרעטוימָאק , עבלעזא

 .קראי וינ ןיא טניואוועג טָאה ,קראי ןינ ןיא סיפָא ןַא טאה

 ,רענאקירעמא ןופ ?הָאצ עגיסעמסינטלעהראפ יד זיא ,ָאזלַא

 .טנייה יו רעסערנ ליפ ןעוועג ,קרָאי וינ ןיא טניואוועג ןעבָאה סָאװ

 ןעהעג סָאװ ,סדעטייוועלע יד ןיא ןוא סרַאק-טירטס יד ףיוא
 ךיז ןענעלפ ,וינעווע רעטירד ןוא רעטייווצ ,רעטשרע רעד רעביא

 -ענ ייז ןענייז ןעטראד וליפא רעבָא ,ןעדיא ןעלהָאצ עשביה ןהעז

 סדעטייועלע ןוא סראק יד ףיוא .טעטירָאנימ עניילק א ןעוו

 .ןעריא גינייו רהעז ןהעזעג ןעמ טָאה דייס טסעוװ רעד ןופ

 רעּפעש-טעווס יד ןיא רעטייברא ןעשידיא םעד ןופ ןעבעל רעד

 רעשידיא רעכילטינשכרוד רעד טָאה ךָאד ןוא .רעווש ןעוועג זיא

 ןיא םייח רעטלַא ןייז טימ ךיילנראפ ןיא זא טלהיפענ טנארגימיא

 ףס א ןעסענענ ָאד טָאה רעטייברא רעד .ןדעױנ א ָאד םהיא

 ןוא .םייה רעד ןיא יו רעסעב ךס א טדיילקעג ךיז ןוא רעסעב
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 -ענּפָא ןעמ טָאה ,באשוד ידעטס א טָאהעג רָאנ טָאה ןעמ ביוא
 -ראפ רעדיינש א טָאה םייה רעד ןיא .ךיוא ראלָאד רֶאֹּפ א טפייס
 ןאד ןיוש ןעמ טָאה אקירעמא ןיא ,ךאוו א לעבור ריפ-יירד טניד
 ראלָאד ריפ-יירד יו רהעמ טלהָאצעג ירָאטקעפ ַא ףיוא יִאֹב א
 רעכילנהעוועג ץנאנ א ,םייה רעד ןופ רעדיינש א ןוא .ךָאו א
 -ָאד גיצרעפ ןוא גיסיירד ,ניצנַאװצ ןעמוקַאב טָאה ,תכאלמ-לעב
 .ךָאו א ראל

 ןוא ,דיירט ןָאזעס ַא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא דיירטיקוָאלק יד
 -מורַא רהיא ןיא רעטײברַא יד ןופ בור סָאד ןענייז ןעכָאװ עליפ
 טנידראפ ןָאזעס ןיא ןעמ טָאה רעבָא ראפרעד ;  גידייל ןעגנַאגעג
 -וולקעג םייה רעטלַא רעד ןיא ןעבָאה עכלעוו ,סעשזדייוו עכלעזַא
 טיל ןופ רעדיינש עקסמַאד טנעקעג בָאה ךיא .ךילביולגנוא ןעג
 ייפ ראפ טייבראעג םייחה רעד ןיא ןעבָאה עכלעוו ,טדעטש עשיוו
 גיצבעיז וצ ןעמהענּפָא ָאד ןענעלפ עכלעוו ןוא ,ךָאװו ַא לעבור
 סָאװ ,סרָאטײרעּפאיקוָאלק יד ןוא .ךָאו ַא ראלאד גיצכַא וצ ןוא
 ןעגעלפ ,אקירעמא ןיא טנערעלעגסיוא ךיז ריירט יד ןעבָאה
 -ברוד רעד יו רהעמ ךָאנ ןענידראפ טייצ רעצרוק ץנאג א ןיא
 טעמב ןעטייברַא ןָאזעס ןיא טגעלפ ןעמ ,רעריינש רעכילטינש
 ,סיורג ױזַא ןעוועג רעבָא ןענייז סעשזדייוו יד .טכַאנ ןוא גָאט
 .רהָאי ץנַאג א ףיוא גונעג יו רהעמ ןעוועג זיא סע זַא

 ןעװעג ןענייז טנער ,רעדיילק ,ןייּפש הףיוא ןעזײרּפ יד
 םענייפ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ,ָאזלַא .ןיילק גיסעמסינטלעהרַאֿפ
 .טלענ טרָאּפשענּפֶא טָאה ןעמ ןוא ןעבעל

 -ךַאפ ףיוא טלהיפעג טנַארנימיא םעד ףיוא ךיז טָאה סָאד
 יד .רעדניק ענייז ףיוא ןוא אפוג םהיא ףיוא --- םינפוא ענעדיש
 ןוא רעקרַאטש ,רעכעה ןעסקאוועגסיוא בור סָאד ןענייז רעדניק
 ןענירהָאי-16 ַא ןהעז וצ .ןערעטלע ערעייז יו םיובעג רעסעב
 לַאטראווק רעזנוא ןיא זיא ,רעטָאפ ןייז ראפ רעכעה זיא סָאװ ,יִאב
 .ךַאז עכילנהעוועג ַא ןערָאװעג

 טנעקעג טינ ךיוא ןעמ טָאה טייהיירפ עשיטילָאּפ יד ןוא
 ןיא ןעמ זַא ,טלהיפענ ךיז טָאה סע .טנַאה ן'טימ ןעכאמקעװַא
 רעמיא טָאה רעכלעוו ,רעטְלֶא דניירפ ןיימ .שנעמ רהעמ ָאד
 ילַאהעג ןיילַא ךיז ןוא ,טכַאמעג ןעבעל ַא םיוק ןוא טעװעצַארּפענ
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 ןייז םימ טגאזעג לָאמא רימ וצ טָאה ,"חלצוי אל , ַא רַאפ ןעט

 נעלפ םייה רעד ןיֵא --- זיא השעמ יד יו, : לעביימש ןעגיטומטוג

 ,ןעגיובעגנייא קרַאק םעד ןוא ןעזָאלענּפָארַא ּפָאק יד ןעטלאה ךיא

 ".ךיילג קראק םעַד ןוא ןעביוהענפיוַא ּפָאק יִר ךיא טלאה ַָאד ןוא

 ןעסקַאװעג ןענייז עדריוויטסבלעז ןופ טסיינ ןעזיד טימ ןוא

 .רעדניק יד

 -עג טינ טולָאסבַא ןעמ טָאה ןעגנוגלָאפרַאפ-ןעדיא ןייק ןופ

 ןעמ .טסירק ן'טימ ךיילנ שלהיפענ ךיז טָאה דיא רעד .טסואוו

 זיא רעכלעוו ,םזיטימעסיטנַא םעד ץָארט ,ךיוא טציא סָאד טלהיפ

 ןעוו ,ןערהָאי ענעי ןיא .ןעמראפ ענעדישראפ ןיא טיירּפשראפ טציא

 יד ןיא רָאנ טריטסיזקע אקירעמַא ןיא טָאה םזיטימעסיטנַא רעד

 סלַא רָאנ ךיוא ייז ייב ןוא ,ןעזיירק-סטפאשלעזענ עקסרענָאילימ

 םנארגימיא רעשידיא רעד טָאה ןערהֶאי ענעי ןיא ,ךאז-עדָאמ ַא

 -יטנא יװ ךאז אזא ןאראפ ראג זיא ָאד זא טסואוועג טינ טעמכ

 ,םזיטימעס



 .לעטיּפאק רעטנהעציירד

 -סילַאיצָאס יד ןוא "טיעקָאוװדע ס'נעמקריָאװ, רעד
 .ייטראּפ רעטייברא עשיט

41 

 -- .עטאבעד ענעבירשעג א -- .סָארַאי רָאטקיװ -- .עשוב
 .עטַאבעד ענעכָארּפשעג 8א -- .ןַאטנַאג רַאסעּפַארּפ

 טָאה אקירעמא ןופ ייטראּפ רעטייברא עשיטסילַאיצַאס יד

 ס'נעמקריָאו , ןעמָאנ ן'טימ טאלבךןעכָאװ עשילגנע ןא טפיוקענּפָא

 סיאול רענייא ןעוועג זיא רָאטקאדער ןוא רעדנירג ןייז ."טיעקָאוװדע

 ןעוועג זיא ןעבעגעגסיורא םהיא טָאה רע ואוו ץַאלּפ רעד ןוא ,עשוב

 ןאנרֶא סלא ןעראוועג ןעפאשעג גנוטייצ יד זיא ןעטרָאד .ןעווייה וינ

 ןעמונעגרעביא רהיא טָאה ייטראּפ רעזנוא .סנָאינוי דיירט יד ןופ

 שיטסילאיצָאס ןעוועג זיא רעכלעוו ,רָאטקאדער רהיא טימ ןעמַאזוצ

 םהיא טימ קרָאי וינ ןייק טפומעגרעבירא רהיא טָאה ןוא ,טמיטשעג

 .ןעמאזוצ

 ןיא ןעווענ ןאד זיא ייטראּפ רעד ןופ ריטראווק:טּפיוה יד

 ןעמונראפ טָאה יז .סיילּפ טעיַאפַאל ןעבעל ,טירטס עט4 טסיא 5

 ןוא ןערעמיצ ערענעלק ןוא ערעסערג טימ זיוה עניקָאטש-ײירד ַא

 עניימעגלא ןוא סרושטקעל ראפ לאז-סגנולמאזראפ ןעשביה א טימ

 יד ןערעוו ןעטלַאהעג ןענעלפ לַאז ןעסיורנ ןעזיד ןיא .ןענניטימ

 -ענלא יד ןעמוקראפ ךיוא ןענעלפ ןעטרָאד .סרושטקעל עשילננע

 ןיא .קרָאי וינ ןופ ןעטסירטסיד עלא ןופ ןענניטימ ייטראּפ עניימ

 -ןָאשקעלע ןיא ןעמוקנעמאזוצ ךיוא ךיז ןעמ טנעלפ לאז ןעבלעז םעד

 ,"סנריוטיר , יד ןערעה טנעוװַא
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 417 ווטראּפ .ברא .צָאפ יד ןוא "טיעקָאוװדע ס'נעטקריָאװ,

 םעד ןופ עיצקאדער יד ןעװעג ןיא עדייבעג רעזיד ןיא

 -רָאד ןוא ?טסילַאיצַאס רעד, ןַאגרָא-ייטרַאּפ ןעשטייד ןעכילטנעכעוו

 דָאיצַאנ רעד ןופ ןעגניטימ יד ןערעוו ןעטלַאהעגּפָא ךיוא ןעגעלפ ןעט

 ןופ ןעגניטימ ערעדנא ענעדישראפ ןוא עטימָאק וויטוקעזקע רעלַאנ

 עדייבענ רעבלעז רעד ןיא ײטרַאּפ יד טָאה ,ָאזלַא .גנונעוװַאב רעד

 -קריִאוװו, םעד ןופ עיצקאדער רעד ראפ רעמיצ א ןעבעגעגּפָא טציא

 ,"טיעקָאװדע ס'נעמ

 ןעסייהעג זנוא ייב טָאה ןיימענלא ןיא זיוה עצנאג יד

 ."םואעסייל רָאבייל ,

 -ראוצטימ ןעביוהעגנָא ךיא בָאה גנודַאלנייַא ס'עשוב ףיוא

 טימ ןעכַאז ערעגנעל ןעבירשעג בָאה ךיא .גנוטייצ ןייז ןיא ןעטייב

 םעמכ .טפירשרעטנוא ןַא ןהֶא ערעצריק ןוא ,טפירשרעטנוא ןיימ

 ןעציטָאנ רַאּפ ַא ןענופעג סנעטסנינייוו ךיז ןעבָאה רעמונ ןעדעי ןיא

 ,עניימ

 -שיפָאזָאליפ ס'רעקָאט ןימַאשזדנעב ןופ סיפֶא םעד ןיא

 ןעבעל ,ןָאשייטס רעיווער ןיא ,"יטרעביל , לאנרושז ןעשיטסיכרַאנַא

 ,(יקסווַאלסָארַאי) סָארַאי רָאטקיװ טייברַאעג ןַאד טָאה ,ןָאטסָאב

 ,"םלוע םע, רעוועיק ן'טימ ןעמוקענ אקירעמַא ןיא זיא רעכלעוו

 טרעהעג טָאה רע ואוו ,גושטנעמערק ןופ ןעוועג זיא רע ,9 ןיא

 ןוא יקסווָאקַאװיּפס יו קָאשזורק ןערענָאיצולָאװער ןעבלעז םעד וצ

 עגנוי עטסגיהעפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .,יקסוװעיַארמַאש

 ןענייז סאוו ןעטנארנימיא עשידיא עטנעגילעטניא יד ןעשיווצ טייל

 םריזיטַאּפמיס טָאה רע .אקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןערהָאי ענעי ןיא

 ןעראועג טנאקאב םהיא טימ זיא ןוא ןעעדיא ס'רעקָאט טימ

 .יירעקורד ןייז ןיא ןעטיײברַא ןעמוקעגנָא רע זיא ןַאד .ךילנעזרעּפ

 ןעראוועג דלאב רע זיא ,רעצעזטפירש סלא גידנעטייברַא יוזא ןוא

 ןיא טָאה סָארַאי סָאװ טייצ רעבלעז רעד וצ ,רָאטקאדעדיטימ ןייז

 ןעמונעג לייטנא ךיא בָאה ,"יטרעביל , ןיא טייבראענטימ ןָאטסָאב

 ,"טיעקָאװדע ס'נעמקריִאו , ,ןאגרָא-ייטראּפ ןעשילגנע רעזנוא ןיא

 ייוצ יד ןופ סמולָאק יד ףיוא רימ ןעכָאה לָאמ רֶאּפ א ןוא

 רעשיפָאזַאליפ, סלא רע -- קימעלַאּפ ַא טרהיפעג ןעננוטייצ

 ,טסילַאיצָאס סלא ךיא ןוא "טסיכראנַא
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 ןיא .םזיכרַאנַא; םסע'סָארַאי ןוא ס'רעקָאט ןופ רקיע רעד
 ,רימ ."עיירפ טולָאסבַא, ,ץנערוקנַאק עיירפ ןיא ןענַאטשַאב
 ןוא ץנערוסנָאק ןייז טעװ סע ןמז ?לכ זא ,ןעגָאז ,ןעטסילַאיצַאס
 .טייהיירפ ע'תמא ןייק ןוא רשוי ןייק ןייז טינ טעװ ,טייבראדןיול
 -עג טָאה רע .טרעקראפ טקנוּפ ןעוועג זיא גנוניימ ס'רעקָאט
 סע ?ייוו ,טייהיירפ ןייק ןוא רשוי ןייק ָאטינ זיא סע זא טע'הנעט
 פייו -- ץנערוקנָאק עיירפ טולָאסבָא ןייק ָאטינ זיא
 .טייהיירפ עזיד טקנערשאב רעכלעוו ,טאַאטש א ןאראפ זיא סע

 רימ לָאמ ןייא סָארַאי טָאה עטַאבעד ַא רערעזנוא ןיא
 -רעביא ןענייז ןעטסילַאיצַאס ביוא :?"שזדנעלעשט , ַאזַא טכַאמעג
 טעוװ ,ןעירטסודניא יד ןערהיפ לָאז ננורינער יד ןעוו זַא ,םגנייצ
 ןעביולרע גנורינער עשיטסַילַאיצַאס ַא לָאז ָאט ,רעסעב ןייז
 -ַאב יז לָאז ;ןערירוקנָאק וצ רהיא טימ ןעירטסודניא טַאװירּפ
 דלַאבי .רעמהענרעטנוא טאווירּפ ןענייטשרעביא ןעק יז זא ,ןעזייוו
 -רעד טינ טולָאסבַא רעמהענרעטנוא טַאװירּפ ןייק טעװ יז רעבָא
 ,ץנערוקנַאק רעייז רַאפ ארומ טָאה יז זַא ,ןמיס ַא זיא ,ןעזָאל

 פעקיטרַא רעצרוק ַא ןעווענ זיא םעד ףיוא טרָאװטנַא ןיימ
 ,עיכרַאנַא עגיטסייג) "עיקרַאנַא לַאטנעמ , : טפירשרעביא םעד םימ
 -לָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא טלאהניא ןייז ,(חומ ןיא רעטנָאלּפ ַא
 טינ ןעק ענארפ עלַאיצַאס יד זא ןענָאז ןעטסילַאיצַאס ;:  ןעדנעג
 יר ןערעוו טפַאשעגּפָא ןעצנאג ןיא טעװ סע ןעדייס ןערעוו טזיילעג
 טייז רהיא ביוא :סָארַאי טנָאז ; עירטסודניא ןיא ץנערוקנָאק
 ןעלָאז ָאט ,ץנערוקנָאקדָאי יו רעסעב ןזיא ץנערוקנַאק-טינ זא ,רעכיז
 ןוא ,רערעדנא רעד טימ ענייא ןערירוקנָאק ןעמעטסיס ייווצ יד
 ,טסייה סָאד .ןעגיז טעװ רע זא ןעזייוו םזילַאיצַאס רעד לָאז
 ןעזייוואב רימ ןעלָאז ץנערוקנָאק ךרוד זא ,טרעדָאפ סָארַאי
 ,(*טוג ןיא ץנערוקנָאק ןופ גנופַאשּפָא יד זא

 דנאלסור ןיא רָאפ טציא טמוק סָאװ ,םעד ןָא טנָאמרעד ןינע רעד )=
 -טאווירפ ןוא עירטסודניאיסגנוריגער ןעגעוו עגארפ רעד וצ גוצַאב ןוא
 -"םענ, רעטמהיראב ןייז ןיא טָאה ןינעל ."ּפענ, םעד ןיא עירטסודנוא
 טָאה סָארַאו סָאװ סָאד יוו עבלעז סָאד טקנוּפ טגאועג 1091 ןיא עדער
 גנוריגער טעיװָאס יד ןעסייחעג ךילמענ טָאה רע .רימ וצ טע'הנעט'עג
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 219 ווטראּפ .ברא .צָאס יד ןוא "טיעקָאװדע ס'נעטקריָאוװ,

 ןיא ןעגאנעג ןיב ךיא ןעוו טרהיפעג קימעָאּפ עזיד בָאה ךיא

 "ראפ ןעועג ןיב ןוא שזדעלאק איבמָאלָאק ןופ לוקס אָאֹל רעד

 בָאה "עיקרַאנא לאטנעמ , לעקיטרא םעד .,ןע'גניריס טימ ןעדנוב

 ם'גניריס ןיא ,קסעד ןענידנעה-דנַאקעפ ןיימ ףיוא ןעבירשעג ךיא

 ןוא 1886 ןופ רעטניוו םעד ןיא ןעוועג ַאזלא זיא סָאד .,סיִפָא

9, 

 עכילדנימ א טאהעג ךיוא ךיא בָאה רעטניוו ןעבלעז םעד

 -ַאיצַאס רענאקירעמא רעד ןופ "םואעסיײל-רָאבייל , םעד ןיא עטאבעד

 ,טירטס עטרעפ 29 ןופ לָאז ןעסיורג םעד ןיא ,ןָאשקעס רעשיטסיל

 ערעזנוא וצ ןעמוק גיסעמלענער ןענעלפ סָאװ יד ןופ רענייא

 טינ רעבָא ,םזילַאיצַאס ןופ רענגעג א ןעוועג זיא ןעגנולמאזרַאפ

 ן'טימ רענאקירעמא ןַא ,טקנוּפדנַאטש ןעשיטסיכרַאנַא םעד ןופ

 רע .?רָאסעּפָארּפ, ןעפורעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןָאטנָאנ ןעמָאנ

 ןעסייוו ַא ןוא קָאר ןעצרַאװש ןעננאל א ןעגָארטעג רעמיא טָאה

 .ןעקנַארעג ערעזנוא ןעגעג טרָאװ סָאד ןעמענ טגעלפ רע .,סּפינש

 םימ רעבָא ,םעטסיס עשיטסילַאטיּפַאק יד ןעגידייטראפ טנעלפ ןוא

 רענייא ןעװעג ןיב ךיא .,ײטרַאּפ רעזנוא וצ טייקכילפעה סיורנ

 ןעו .ןערעפטנע םהיא ןענעלפ עכלעוו ,סרעבמעמ יירד ,ייווצ ןופ

 ,ערנעזעוונָא ערעדנא יד ןענעלפ ,ןָאט טינ ןיילא סָאד ןענעלפ רימ

 .טרָאװ םוצ ןעפור זנוא ,ןירעציזרָאפ יד רעדָא

 ןוא רענאקירעמַא ןעכייר ַא ןענופעג ןָאטנָאג טָאה רעטעּפש

 ןעמָאנ ן'טימ לאנרושז ַא ןעבעגעגסיורא רע טָאה ףליה ןייז טימ

 ."ילהטנאמ ס'נָאטנַאנ,

 רושטקעל עגיד'נָאטנוז יד ןעטלאהעג ךיא בָאה לָאמ עגינייא

 עכילטנעכעוו יד טָאטשנא זיא לָאמ ןייא ןוא ,ןָאשקעס רעד ןופ

 ןע'ןָאטנָאג רָאסעּפָארּפ ןעשיווצ עטאבעד א ןעמוקעגראפ רושטקעל

 | .רימ ןוא

 -נהעוועג רעד --- םזיניווראד ןעוועג זיא רהעוועג טּפיױה ןייז

 .םזילַאיצַאס םעד ןעגעג סױרַא טלעטש ןעמ סָאװ טנעמוגרַא רעכיל

 טינ ייו ןעלעוװ רימ ביוא, .ןעירטסודניא טאוזירפ טימ ןערירוקנָאק

 טנערָאװעג רע טָאה --- "1 ןענודראפ רשכ הלּפמ יד רימ ןעלעוו ,ןעגָאירעביא

 .וומראפ רעשיטפינומָאק רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד
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 ראפ ףמַאק רעד ןוא ץנערוקנָאק זא ,טנערעל םזיניװרַאד רעד
 ; רוטַאנ רעד ןיא גנולקיווטנע ןופ טנעמַאדנופ רעד זיא ץנעטסיזקע

 רעכלעו ,ץעזעג רוטַאנ ַא זיא ןעפמעק ןוא ןערידוקנָאק וצ זַא

 ףעננוצנַאלפ ןוא ןעשינעפעשאב ענידעבעל עלא רעביא טשרעה
 ביוא .,ףמאק םעד ,ץנערוקנָאק יד ןעפאשּפָא ליוו םזילאיצַאס רעד

 .רוטַאנ רעד ןענעג ןהעג ליוו רע זא ,סָאד ךָאד טסייה ,ױזַא

 םעד ןופ רקיע םעד טרעלקרע ךיא בָאה רעפטנע ןיימ ןיא

 תועט ַא טָאה ןָאטנָאנ רָאסעּפָארּפ זַא ןעזיוועג ןוא םזיניװרַאד

 ,ףמאק םעד ןיא זא ,ןעזיוועג בָאה ןיא .ןינע ןעצנַאנ םעד ןיא

 .עלָאר עגיטכיוו א תודחא טליּפש ,טדער ןיווראד ןעכלעוו ןענעוו

 ןעזיד ןיא עקַאט לעטימ רעניטכעמ א טפָא ןיא טייקנינייא ןַא

 ןוא אפוג ןע'ניווראד ןופ ןעזייווַאב טכַארבעג בָאװ ךיא .,ףמַאק

 סלַא .רוטלוק רעשירָאטסיה-רַאֿפ ןופ עטכישענ רעד ןופ ךיוא

 עסיועג זא ,טקאפ םעד היוא ןעזיוועגנא ךיא בָאה ליּפשייב

 ןעסיורג א ןעביוהוצפיוא לָאמַא ךיז ןענינייאראמ סענאיזעבָא

 יד ןעביילק ,ןייטש םעד וצ ןעטלַאה ענינייא דנערהעוו ןוא ןייטש

 רעטנוא ךיז ןעניפענ סָאװ סעקושז יד ןוא םירעוו יד ףיוא ענירעביא

 ןופ ענייק טלָאװ ןייֵלַא ,הדועס א ןעכאמ ןעמאזוצ עלַא ןוא םהיא

 .ןָאט וצ סָאד דנַאטשמיא ןעווענ טינ ייז

 עמַאװ ַא סלַא גנונינייארַאפ יד טניד ,ָאזלַא ,לַאפ ןעזיד ןיא
 ,ץנעטסיזקע ראפ ףמאק םעד ןיא

 ןייס ןוא .עכלעזא ןעליּפשייב ערעדנא טכארבעג בָאה ךיא

 טייקנינייא ןעכיורבעג טעוװ םזילאיצַאס רעד זא ןעוועגנ זיא סולש'

 רעד טימ ףמַאק-ץנעטסיזקע ס'נעשנעמ םעד ןיא עפאוו א סלַא

 ,רוטַאנו

 טַאהעג ןיוש רעצימיא טָאה קנאדענ םעד זא ךילנעמ ןזיא סע

 ,טרעהענ טינ םעד ןופ ךיא בָאה ,ָאי ביוא .טכארבעגסיורַא

 ןעבלעז םעד ןיקטָאּפָארק ץנירּפ טָאה רעטעּפש רחָאי עכילטע

 ךוב ןייז ןיא ןעליּפשייב עלענינירַא טימס טלעקיווטנע קנַאדעג

 ןעמוקעגניירַא ןענייז ךוב םעד ןיא ."תויח ייב ףליה עגיטייזנענעג ,

 ןעשילננע ןַא ןיא טקורדענ רעהירפ טָאה רע עכלעוו ,ןעלקיטרַא

 ךָאסעּפָארּפ .םיס עטאבעד יד טָאהעג בָאה ךיא ןעוו ,?אנרושז

 .ןענישרע טינ ןעלקיטרא ענעי ךָאנ ןענייז ,ןע'נַאטנַאג -
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2 : 

 -- .ערושַארב ַא -- .םזילַאער -- .ןעלקיטרַא ןוא סרושטקעל
 .לעינעס ןעיסול

 ןעבירשעג ןענייז תורוש עזיד רעדייא טייצ רעצרוק ַא טימ

 יָאװדע ס'נעמקריִאװ, םעד טרעטעלבעגכרוד ךיא בָאה ,ןערָאװענ

 טלאהטנע לירּפא ןעט6 ןופ רעמונ רעד .1889 רהֶאי ןופ "טיעק

 טגָארט רעכלעוו ,סמולָאק עטכידעג יירד ןופ ?עקיטרַא ןעסיורג ַא

 עטקעריד ןייק ."םזילאער, טסייה לעקיטרַא רעד .,ןעמָאנ ןיימ

 עשיפָאזָאליפ ןימ א זיא סע .טינ רע טָאה רוטַארעטיל וצ תוכייש

 .ןיימעגלא ןיא טסנוק ןופ רקיע םעד ןופ גנוטכַארטַאב

 ןיימ ןופ טמַאטשעג חמ ןיימ ןיא רעבָא טָאה עמעט יר

 ,קיטסירטעלעב רעשיטסילאער ןיא סערעטניא ןעדנעקקַאו

 רעביירש רענאקירעמַא עטסניטכיוו יד ,ןע'סמיישזד ןוא ןע'סלעואה

 בָאה ךיא ןוא ,ןעטסילאער ןעפור ןעמ טנעלפ ,ןעטייצ ענעי ןופ

 בָאה טייצ רעבלעז רעד וצ .הדמתה טימ ןעזעלעג קרעוו ערעייז

 ס'יָאטסלָאט ןופ עטסניטביוו יד טנעיילעגרעביא יינ סָאד ןופ ךיא

 ןעגנוצעזרעביא עשילגנע ןעזייװַאב ןעמונענ ךיז ןעבָאה סע ,קרעוו

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ייז ףיוא ןעקיטירק יד ןיא ןוא .קרעוו עזיד ןופ

 טרָאװ רעד טנעלפ ,ןעגנוטייצ רענאקירעמא יד ןיא טקורדעג

 ךיא געלפ רעטּפָא ךָאנ .טפָא ץנַאג ןערעוו טכיורבעג "םזילַאעד ,

 .ןע'סמיישזד ןוא ןע'סלעואה וצ גוצַאב ןיא ןהעז קורדפיוא םעד

 .ביירטראפ-טייצ ַא רָאנ ןעוועג רימ ייב ןַאד זיא רוטַארעטיל

 ,םינינע עשירַארעטיל ןענעו ןעטכַארטרַאפ ךיז געלפ ךיא ןעוו

 ןעקנַאדעג עטקַארטסבַא ןיא ןעזָאלנײרַא ךיז חומ רעד טנעלפ

 ַא וצ ןעמוקוצ ןיוש אליממ רע טגעלפ בור סָאד ןוא ,ייז ןענעוו

 .ןענארפ עלַאיצַאס ןוא םינינע עזיד ןעשיווצ תוכייש

 יד טימ ןָאט וצ טָאחענ "םזילַאער , עמעט יד טָאה זייוולייט

 .ןינַאשטשערעװ ,רעלהאמ ןעשיסור ןעטמהיראב םעד ןופ רעדליב

 -המחלמ עטמהירַאב ענייז טָאה ןוא אקירעמַא טכוזַאב טָאה רע

 ןיב ךיא .עערעלַאנ רעקרָאי וינ א ןיא טלעטשעגסיוא רעדליב

 רעקרָאי וינ יד ןופ רעקיטירק-טסנוק יד .,ןהעז ןעננאנעגנ ייז
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 רעבָא ןעבָאה ייז ;טנַאלַאט ןייז טביולענ ןעבָאה ןעגנוטייצ
 ןופ עבאגפיוא יד .רעדליב ענייז ןופ טלַאהניא םעד טמַאדראפ
  .ןעבירשעג ייז ןעבָאה ,ןענינעגראפ ןעפאשראפ וצ זיא םסנוק
 זיא םע .ןעצרעמש ןעפאשראפ רעבָא רעדליב ס'ןינַאשטשערעוװ
 -לָאס רענילדנהעצ ואוו ,לָאטיּפסָאה-המחלמ א ןהעז וצ ךילקערש
 ַא ןהֶא רעד ,טנאה א ןהֶא רעד -- טלעּפירקראפ ןענייז ןעטַאד
 םעד ךרוד טגָאלש טולב יד זַא ,ױזַא טרישזַאדנַאברַאפ ןוא --- סופ
 ,שזַאדנַאב

 ןענעוו בָאה ךיא ןוא ,טרעגרעענ ךימ ןעבָאה ןעקיטירק עזיד
 בָאה ךיא .םואעסייל-רָאביײל ןיא רושטסעל ַא ןעטלַאהעג יז
 בָאה ךיא .ןיימענלא ןיא טסנוק ןענעװ ןעזעל וצ ןעביוהעגנָא
 טינ .ןינע םעד ןעגעוו גנולדנַאהּפֶא ס'רעסנעּפס טנעיילענרעביא
 ךיז טָאה רימ ייב .ןעוועג ןענַאטשרַאפנייא ךיא ןיב ץלַא טימ
 םעד ןֹוא ,עגארפ רעד ןעגעוו ףירגַאב רעכילטייד א טיײברַאעגסױא
 רעביא לעקיטרא ןיימ ןיא ןעבעגענרעביא ךיא בָאה ףירגַאב ןעגיזָאד
 : ןעדנענלָאפ ןיא ןענַאטשַאב זיא קנאדעג טּפיױה ןייֵמ .םזילַאער

 זא ,טקאפ םעד ןיא טניל טסנוק רעשיטסילאער ןופ דוס רעד
 יד ּפִא םהיא רַאפ טלעניּפש ןעמ ןעוו ןעגינענרַאפ טָאה שנעמ ַא
 -ךָאפ םהיא ראפ טרעװ ,טריטסיזקע סָאװ סָאד ןעוו ,טיײהרַאוו
 םוצ יירט רעבָא ,רעטרעוו רעדָא יירעצינש ,בראפ טימ טלעטשעג
 גנולעטשרָאפ יד סָאװ אפונ סָאד .ןופרעד האנה רע טָאה ,?אניגירַא
 ןעמ ,להיפענ ןעמענעננא ןַא םהיא טפַאשרַאפ ,עגיטכיר א זיא
 -םיוא עשירעלטסניק א רָאנ ,עיפארנָאטָאפ עטיוט ןייק טינ ָאד טניימ
 רעד טימ טמיטש גנולָאהרעדיװ עשירעלטסניק עזיד ביוא .גנובעל
 -טסניק עד ,טייקניטכיר עזיד ,אפונ סָאד זיא ,ךאז
 .סונעג ןעשיטעטסע ןופ ?אווק א ,טייקניטכירפוא עשיר על
 זנוא זיא תמא רעד סָאװ ,םעד ןיא טהעטשַאב ןופרעד דנורג רעד
 א ןענעקרעד רימ ןעוו .גונעת ןופ לאווק א זיא תמא רעד } ביל
 .הַאנה ןופ רעטיצ א ץראה יד טינ ,טערטרַָאּפ א ףיוא ןעטנַאקַאב
 .ביפ זנוא זיא ננונעקרעד יד

 רע ?ייוו ,תמא םעד טינ ןעליוו רעקיטירס עשיטסילַאטיּפַאק
 .ןעריטנעזערּפער ייז ןעכלעוו ,סאלק םעד טרעטש

 ךיא ןעוו .?לעקיטרא ןיימ ןופ קנאדעניטּפיוה רעד זיא סָאד
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 זיב ,ךיא בָאה ,רעטעּפש רהֶאי 27 טימ ןעזעלענרעביא םהיא בָאה
 םגה ,גנלעטשנערירפוצ א ןענופענ םהיא ןיא ,דארג ןעסיוועג א
 רעד .,שרעדנַא ץנאנ טקיררענסיוא עבלעז סָאד ךיא טלָאװ טנייה
 ןאד ןוא ,ענארפ רעלַאיצָאס רעד וצ רעביא טהענ לעקיטרא

 ,ןעקנאדעג אדנאנאּפָארּפ ןופ ענייז לייט עשביה א םטהעטשַאב

 .טייקניטבירפיוא ןופ קורדנייא םעד ןערעטש עכלעוו

 ןעלייצ עזיד ןעוו רהעפעננוא ,טציא לעקיטרא םעד גידנעזעל
 ,רענניפ ן'טימ ןעזייוונא טנעקענ ךיא טלָאװ ,ןעבירשעג ןערעוו

 טימ ,ןעצראח ןופ ןעראוועג ןעבירשענ ןענייז סע ןעלעטש עכלעוו

 סלא רָאנ ןעראוועג ןעבירשענ ןענייז סע עכלעוו ןוא ,גנונייצרעביא

 .טכילפ אדנאנאּפָארּפ

 ןעבירשעגניירא ןעלעטש עדנאנאּפארּפ עכלעזא רעבא בָאה ךיא
 זומ ןעמ זא ,ןעניימ ןענעלפ ריס ,טכיזבא ןעטסכילרהע ן'טימ

 ןעטסילאיצַאס נונעג ןַארַאפ ךיוא ךָאנ ןענייז טציא ןוא ,ןָאט יוזא

 א סלא .ןיילא ךיז ןופ ןערעוו ןָאטעג טנעלפ סָאד .יוזא ןעניימ סָאװ

 ןעטילעג טָאה רעלהעפ ןעניזָאד םעד ןופ .,ךאז עכילריטאנ ץנַאנ
 / .ןערהָאי ענעי ןיא ןעבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלא טעמב

 םעד ןיא טאהעג בָאה ךיא סָאװ ,לעקיטרא רעטסננעל רעד

 ןעכָאװ עכילטע טימ ןענישרע ןיא ,"טיעקָאװדע ס'נעמקריָאו,

 ייווצ ןיא טקורדעג ןעוועג זיא רע ."םזילאער , ?עקיטרא םעד ךָאנ
 סקעז ןעמאזוצ .ינוי ןעט1 םעד ןוא יַאמ ןעט28 םעד ,ןערעמונ
 "םירעמער לעשָאס, ןעוועג ןיא ןעמָאנ רעד .סמולָאק עטכידעג

 ןעלטימ יד טכארטַאב ךיא בָאה םהיא ןיא .(תואופר עלַאיצַאס)

 טלעוו יד ןעיירפַאב וצ ףיוא רָאפ ןענָאלש ןעטסילאיצַאסיטינ סָאװ

 רעד רעדייא .ןעעדיא ערעזנוא ןוא ,ןעטכערנוא ערהיא ןופ

 וויטוקעזקע עכַאנָאיצַאנ יד טָאה ,טקורדעג ןעוועג זיא ?עקיטרא
 ,ןעראוועג ןעסָאלשַאב זיא סע ןוא ,ןעזעלענרעביא םהיא עטימָאק

 ןעמ לָאז ,ןעניישרע ןיוש ןעלעוו סמולָאק סקעז יד יו םעדכָאנ זַא
 ןענישרע זיא ערושָארב יד .ערושָארב א ףיוא ןעכיודבענ זַאז םעד
 .ינוי ןיא

 ןיב "טיעקָאוװדע ס'נעמקריָאו , םעד ןופ עיצקאדער רעד .ןיא

 זיא רע .ןלעינעס ןעיסול טימ ןעראוועג טנאקעב טנעהַָאנ ךיא
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 רימ .ננוטייצ רעד ןופ רעטייבראטימ רעטסגיטכיוו רעד ןעוועג

 ןיוש זיא רע .טלהָאצענ ןהֶא ןעבירשעג רהיא ראפ עדיינ ןעבָאה

 ,ןאמ רעכיוה ַא -- ןערהָאי עלעטימ ערעטייוו יד ןיא ןעוועגנ ןַאד

 ןעשיזיוצנארפ םענהעש ןעסיורג א טימ ,סעציילּפ עטיירב טימ
 טימ טלעקנירּפשַאב סאווטע ,רָאה עניורב-לעקנוד םימ ,םינּפ

 -ערליבעג רעניצנייא רעד .קַאבַאט ןעקעמש טנעלפ רע .טייקיורג
 טָאה רעכלעו ,טנעקעג זיא סע ןעװו בָאה ךיא סָאװ ,ןאמ רעט

 | ,טייתניואוועג עזיד טאהעג
 ,"עימָאנָאקע עשיטילָאּפ רעביא סנַאסעל עצרוק , יד ןיא

 ,"טיעקָאװדע ס'נעמקריָאו, םעד ראפ ןעבירשעג טָאה רע עכלעוו

 סלא טנַאלַאט ןייז ןוא רעקנעד סלא ןעטייקניהעפ ענייז ןעבָאה

 רע .רעגייטש ןעדנעצנעלנ א ףיוא טגייצעגסיורא ךיז רעביירש

 שילגנע טדערעג ןוא ,שילננע ןעטפאהרעטסיימ ַא ןעבירשענ טָאה

 רעבָא ןיא םהיא ייב ךארּפשסיוא יד .דנעצנעלג ךיוא רע טָאה

 .ןעננאלק עשילגנע-טינ טימ לופ ,עשיזיוצנארפ קרַאטש ַא ןעוועג

 ןעפורעגסיורא רע טָאה רעטקאראכ ןעכילנעזרעּפ ןייז טימ
 סָאװ ,ןעדעי ןיא עביל עטסמירַאװ יד ןוא טקעּפסער ןעטסכעה םעד

 ,טנאקאב טנעהַָאנ ןעראוועג םהיא טימ זיא|

3 

 ,גנולעטשסיוא ןייז ןוא ןיגנאשטשערעוו

 -שערעו רעלהחַאמ ןעשיסור םעד טנַאמרעד ָאד בָאה ךיא
 -עטשסיוא עגיזָאד יד .,גנולעטשסיוא-רעדליב ןייז ןוא ןיגַאשט
 א ןוא גנוריסַאּפ ַא טימ קנאדעג ןיימ ןיא ןעדנונראפ זיא גנול

 ךיא .ןעגנורעניארע עטסביל עניימ וצ טרעהעג עכלעוו ,גנומיטש

 ,ןעטייהלעצנייא יד ןעלהעצרעד רעבירעד לעוװ

 -לעוו ייב טייצ רעד רךאפ רהָאי א ןעװעג ןיא סָאד

 ךיא ןעוו ,ןעכָאװ ענעי ןופ רענייא ןיא ,ָאד ןעטלאה רימ רעכ

 .טיונ ןופ םעט םעד טימ טנאקאב ןייז ןענעלפ יורפ ןיימ ןוא

 יד ןוא ,סנָאסעל גינייוווצ טָאהעג ןאד ךיא בָאה ךילניײשרהַאװ
 -ייז ןעננוטייצ עשילננע יד ןיא ןעביירש ןיימ ןופ ןעטסנידראפ
 -ענ סלאפנעדעי ,ןיילק רהעז ןעוועג ךיוא אמתסמ ןאד דָארג ןענ
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  "םיק טַאהעג געט עכילטע ןעבָאה רימ זא ,ךילטייד ךיא קנעד

 עטמהירַאב ס'ןיגַאשטשערעװ ןהעז רעבָא ,ןעמוקוצכרוד םיוק

 טָאה 1877 ןופ גירק רעשיקרעט-שיסור רעד ןופ ןעצכעלעמעג

 טלעטשעג טינ רימ ןעבָאה .טלאוועג קרַאטש  זנוא ךיז

 "עג רימ ןעבָאה ראלָאד ןעטצעל םעד ראפ טעמכ ןוא ,ןענארפ ןייק

 -ראפ גנולעטשסיוא רעד ףיױױא ןעבָאה רימ .סטעקיט טפיוק

 רנראפ ןעוועג ןענייז ןערעמיצ עכילטע ,ןעדנוטש עליפ טכארב

 ץנאג ןוא עסיורג ץנאג ,ערענעלק ןוא ערעסעדנ ,רעדליב טימ ןעמ

 יד וצ תוכייש א טַאהעג ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ ןוא ; עניילק

 יפירק רעשיקרעט-שיסור רעד ןופ רעדלעפ-טכאלש

 א יװ טלעטשעגראפ טרעװ דליב ןעטמירדַאב ןייא ףיוא

 ,ןעטאדלַאס ענעלאפעג יד ןופ םירבק יד רעביא םוא טהענ חלג

 רהיא טניװ ןוא ,לעטייק א ראפ עקשופ-ךארייוו א טלַאה רע

 ןענייז ריס .הלפת ןייז גידנעגָאז ,דרע ךעלנרעב יד רעביא

 ןופ ןערילָאק עטאקילעד עכייר יד ףיוא טקוקעג ןוא ןענַאטשעג

 סָאװ ,סינמייהעג רענילייה רעד ףיוא ,ץכעלהעמענ ןעסיורנ םעד

 .,םירבק יד רעביא טבעוושעג טָאה

 -ליב עניילק יירד ןעניוצעג ןעבָאה טייקמאזקרעמפיוא ךס א

 רעבלעז רעד טלעטשעגרָאפ ןעוועג זיא סע עכלעוו ףיֹוא ,רעד

 טַאדלָאס רעד ןוא ,עכורעוואז עכילקערש א ןיא סע .טַאדלָאס

 ן'טימ רע טהעטש רליב ןייא ףיוא .ךאוו רעד ףיוא טהעטש

 א םהיא רימ ןעהעז ןעטייוצ םעד ףיוא ,עציײלּפ ן'פיוא סקיב

 ,טסָארפ םעד ןוא םרוטשדיינש םעד ןופ ןעטעשטרָאקעגנעמאזוצ

 -ענּפָארא סקיב רעד טימ ,יינש ןיא ןעבָארגעגנייא סיפ יד טימ

 .םמערָא עטרעווילגראפ טימ ןעצרַאה םוצ טקירדעגוצ ןוא טשטילג

 טגיל סקיב רעד ,יינש ןיא ןעבָארגאב ןיוש רע זיא ןעטירד ן'פיוא

 | .טייז א ןָא

 ן'םיוא לאטיּפסָאה םעד ןופ רדושטקיּפ עטנָאמרעד-ןעביוא יד

 "לָאס עסאמ א .ןהעז וצ ךילקערש ןעוועג זיא דלעפטכַאלש

 ןופ עקטַאי ַא .עכילקריו א יו יוזא עדעי ,ןערוניפ עטסטַאד

 ןופ ,ןעדנואוו עסַאנ-טולב ,עהיור ןופ ,ןעשנעמ עטעשטעילַאקוצ

 א טימ לופ ןעניוא ,רע'םינּפ עטעשַארטסעג-תומה-ךאלמ ,עסַאלב

 סע .קערשיטױט יװ רעכילקערש זיא סאוו ,טייקניטכינכייכנ



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב | 4868

 רעדיוו ןעניוצעג טָאה ךָאד ןוא ,ןעקוק וצ ךילרעדיוש ןעוועג ןקא

 .ןעקוק וצ רעדיוו ןוא

 ןייז ףיא טאהעג ןינַאשטשערעװ טָאה דליב ןעכילנהע ןא

 ,רסיק רעשיסור רעד ןעוו ןוא ,נרובסרעטעּפ ןיא ננולעטשסיוא

 -עג רע טָאה ,ןהעזעג םהיא טָאה ,רעטייווצ רעד רעדנאסקעלא

 יד רָאפ סָאד טלעטש ןעד יצ , :טנַאטוידא ןייז ייב טנערפ

 "? טייקבילקריוו

 רעייא ,ןיינ ,הֶאה :טרעפטנעענ טָאה טנַאטידַא רעד ןוא

 "האס םעד ןופ עיזַאטנַאפ ַא ןיולב ןיא סָאד !טעטסעיַאמ

 " רעל

 רע טָאה ,ןע'נינאשטשערעוו ןעבענענרעביא סע טָאה ןעמ ןעוו
 .טעטכינראפ םהיא ןוא טנאוו ןופ דליב םעד ןעמונענּפָארַא

 עטיוט רעדָא עטעדנואווראפ ןופ רעדליב יד טימ רָאנ טינ

 -יט א טכאמעג גנולעטשסיוא ס'ןינַאשטשערעװ טָאה ןעטַאדלָאס

 טכַאמ רעשירעטילימ רעד ןענענ ןוא המחלמ ןעגעג קורדנייא ןעפ

 ןעטַאדלָאס עטנוזעג ןוא ענידעבעל יד וליפא .,ןיימענלא ןיא

 רע .גנוקריו אזא טאהענ ךיוא ןעבָאה ןעצכעלעמענ ענייז ףיוא

 ,טייהיירט רעשירעלטסניק רעפיט ַא טימ ןעלהָאמענ ייז טָאה

 ,ןעװעג ןיא טַאטלוװוער רעד ןוא .טייקניד'תמא רעפיט א טימ

 טימ ?ופ ,טַאדלָאס ןעשידלעה ַא ךיז ראפ ןהעז וצ טָאטשנָא זא
 .פ'טַאדלָאס ןעכילקילנמוא ןא ןהעזעג רהיא טָאה ,טסוליףמאק

 יז .,םהיא ףיוא ןעננאהענ ןענייז רעדיילק עשירעטילימ ענייז

 -נעמ רעצנאג רעד ,גיד'הרצ יוזא ,םירָא יוזא ןהעזענסיוא ןעבָאה
 טאטשנא .לעכעבענ א ןופ קורדנייא םעד טכאמעג טָאה לעש

 תונמחר א טלהיפעג רהיא טָאה ,טסולףמאק ןייז ןעלהיפ וצ

 | .םהיא הףיוא

 -לעוװ ,רענייא ןעוועג זיא רעדליב עסיורנ ץנאנ יד ןעשיווצ

 .תוילת ,ננוטכירניה א טלעטשנרָאפ טָאה רעכ

 -ַאנ יד ןיא טריצאּפשעגמורַא טָאה ןיילא ןיגאשטשערעוװ |

 טסעומשעג ןוא רעכוזאב יד ןופ ענינייא טימ ןערעמיצ-עערעל

 .ןעכאז ערעדנַא ןענעוו ןוא רעדליב יד ןענעוו ייז טימ

 רעשיסור א ואוו ,"םור ןָאשּפעסער, א ןעוועג זיא ןעטנוא
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 סָאװ ,ןעדעי טָאה םויטסאק-סקלָאפ ןעשיסור א ןיא רעטיעוו

 ײט-ראווָאמַאס ןָאלג א טגנַאלרעד ,שיט םייב טצעזעג ךיז טָאה

 .קעבעג עשיסור טימ

 טָאה ,ייהט ןעקנורטעג ןוא ןעסעזעג ןעטראד ןענייז רימ ןעוו

 .ןעסור רַאּפ ַא ךָאנ ןוא ןינַאשטשערעװ טצעזעג זנוא ןעבעל ךיז

 "עג טָאה רעלטסניק רעד ,"יטרַאּפ, ןימ א ןעראוועג זיא סע

 .ביל יוזא ןעוועג זנוא ןענייז עכלעוו ,רעדיל עשיסור ןעגנוז

 קורדנייא רעד !ןעוװעג סָאד זיא גנומיטש ענידריווקרעמ א

 "עג ןעשיסור ןייז ןופ ,רעלהַאמ ןעסיורג ןעשיטַאּפמיס םעד ןופ

 ךיז טָאה ,טײקכַאפנייא ןוא טייקכילדניירפ-טסאג ןייז ןופ ,גנאז

 ןוא סינמייהעג רעדנעגנירדכרוד-חמשנ רעד טימ טשימעגנעמאזוצ

 יז ריס .ןעבראפ ענייז ןופ טקוקעגסיורא ןעבָאה סאוו עיזעָאּפ

 טינ לָאמניײק ןענעק רימ ןעכלעוו ,טימעג א ןיא םייהא קעווא ןענ

 .ןעסענראפ

 ןעוו ,גָאטנוז ,ןעגרָאמ ףיוא .תבש א ןיא ןעווענ זיא סָאד

 ,ןעװעג להיפעג רעטשרע ןיימ ןיא ,ןענַאטשעגּפיוא ןיב ךיא

 ךָאנ גנולעטשסיוא רעד וצ ןהעג ןעלעוו רהעז טלָאװ ךיא זא

 בָאה ךיא .ןעזָאלענּפָא טינ ךימ טָאה רהענאב רעד ןוא ,לָאמא

 ןעלהָאצאב וצ ףיוא גונעג טקנוּפ טַאהעג טעקַאּפ ןיא ךיז ייב רעבָא

 ןהעג רעדיװ ןעלָאז ריס ביוא ,ןעדייב זנוא ראפ רעניד ַא ראפ

 ןיא ריס .ןעסע וצ סָאװ ןייז טינ טעװ ,גנולעטשסיוא רעד וצ

 טימ ייהט ןעטרָאד םיִג ןעמ :ּפָאק ןיא ןַאלּפ א ןעלאפעגננייא

 .רעניד רעזנוא ןייז סָאד טעוװ ,קיעק ןעשיסור

 ןייז טנעקעג ךיא בָאה ןענָאמ םענעגייא ןיימ ףיזא אלימ

 ?ןעגָאז טעװ אטוינא סָאװ רעבא סייוו רעוו .הקדצ-דלעב א

 רעבָא .ןעניילוצרָאפ ןַאלּפ םעד רהיא ןעוועג רעווש רימ זיא סע

 .ןָאטעג סָאד ךיא בָאה ךילדנע

 םַאהעג טָאה יז .לעכיימטש א ןעוועג זיא טרָאװטנַא רהיא

 הטומ ןייק טאהעג טינ טָאה יז ןוא ,קנאדעג ןעבלעז םעד טקנופ

 | .גאלשרָאפ םעד ןעכאמ וצ רימ

 יָאה רימ ןוא גנולעטשסיוא רעד ףיוא קעווא ןענייז רימ

 גָאט ןעצנאג םעד טכַארבראפ רעדיוו ןעטדאד ןעב
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 .עוטירב ַא טימ השעמ ַא ןוא דײפרַאנ

 זייוכעלסיב טָאה יײטרַאּפ רעטייברא עשיטסילַאיצַאס יד

 ןעסייו רימ יו .,רענאקירעמַא ןעשיווצ גיטעט ןערעוו ןעמונעג

 ,ייטראּפ עשטייד א ןעצנאגניא ןעוועג ךילטנעגייא יז זיא .,,ןיוש

 "ונענ ןעמ טָאה ,אקירעמַא ןיא טרָאפ סעּפע ךָאד זיא ןעמ רָאנ

 -ַָאה ריס .עיצַאטינא רענאקירעמא רעד ראפ ןעטיײברַא ןעמ

 םעד טפיוקעג טָאה ייטראּפ יד יוזא יו ןהעזעג ןעביוא ןעב

 ,ןאנרֶא רהיא ראפ םהיא טכאמענ ןוא "טיעקָאוװדע ס'נעמקריָאו;

 עשילגנע טימ ןענניטימ ןענראזאב וצ ןעכיוהעגנָא יז טָאה ךיוא

 ןעשילגנע ןעלעיצעּפס א טלעטשעגנָא יז טָאה 1889 ןיא .רענדער
 א ןעוועג ןיא סָאד ,דיײסרַאנ סָאמָאהט ןעמָאנ ן'טימ רָאטַאטינַא

 ןיילא .עלעדרעב רעלענ ,רעניילק ַא טימ ,ןאמרעננוי רענהעש

 ןעועג םייה ןייז זיא טציא רָאנ ,דנַאלטָאקס ןופ ןעוועג רע זיא

 רע ואוו ,רָאמיטלאב ןיא טניואוװעג טָאה רע .,אקירעמא ןיא

 טרידרטש רע טָאה רעהירפ .רעדניק טימ יורפ א טאהענ טָאה

 ןעטסילאיצַאס עשטייד ןעשיווצ רע זיא רעבָא טציא ; חלנ ףיוא

 א טאהענ טָאה רע .טסילאיצַאס א א סלא ןעראוועגנ טנאקאב

 ,אזלא .,רענדער רעטונ א ןעוועג זיא ןוא עמיטש ןָאטירַאב ענייפ

 טדָאטש ןופ ןערהָאּפוצמורא טלעטשעגנָא םהיא ייטראּפ יד טָאה

 טָאה םוטעמוא .סעדער ןוא סרושטקעל ןעטלאה ,טדָאטש וצ

 -סאק-עזייר ףיוא .עסָאנעג ןעשטייד א ייב טלעטשענּפא ךיז רע

 טלהָאצעג ןעמ טָאה יורפ ןייז ןוא ,ןעבענעג םהיא ןעמ טָאה ןעט

 -נוא ןוא ןעטייצ ענעי ןיא .,ןעבעל םוצ ףיוא ךָאו א ראלָאד 8

 -ענ סָאד ךיז טָאה ייטראּפ רעזנוא ןופ ןעדנעטשמוא ענעי רעט

 .גונעג ראפ טנעכער

 -ענרָאפ ריפ ראפ םהיא טָאה נאטימכָאנ ןעסיוועג א ןיא

 רעד ןופ דילנטימ א ,ןעסאנעג עשטייד יד ןופ רענייא טלעטש

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .עשוב ךיוא ןוא ,עטימָאק וויטוקעזקע

 ןענייז רימ ,םואעסייל-רָאבייל רעזנוא ןופ לָאז ןעסיורנ םעד ןיא

 רעד ןעוו ,רעטעּפש ,טסעומש'ענ ןוא ןענַאטשעג טייצ עסיוועג א
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 ירַאנ רימ טלעפענ סע יז טנעדפעג ריס ייב טָאח עסָאנעג רעשטייד

 :טרעפטנעעג ךיא בָאה ,דייס
 -ונ ןייֵה טינ םעַּפע רימ ףיוא טכַאמ רע ;טינ םייזט ךיא;

 טכַאמ ,ךיז ןופ רָאנ טדעד ,ךיז טמהירטב רע .קודדנייא ןעט

 ."ניטכירפיוא טינ רימ ןעגנילק לייד ענייז ןוא ,עירופ א
 ךיא סָאװדאפ טדערעגסיוא רימ טָאה עפָאנעג) רעשטייד רעד

 -כיוז אזא ןוא ןעשנעמ ןעיואוװ אזא ןענעוז ןעכאז עכלעזא גָאז

 .דייסראג יו ןָאזרעּפ. רעניט

 "וקעננָא "ןעשנעמ ןעליואו, ןעזיה ןענעוו זיא רעטעּפש

 טָאה עטכנישעג עראברעדנָאז א .טכיראב רעמהענעגנַאנוא ןַא ןעמ

 ,םהיא ןעגעוו טכילטנעפעראפ ןעמ

 לָאמ ןייא רע טָאה ,סנעילרָאדינ ןיא ןעװעג זיא רע ןעוו

 -ַאטַא םהיא טָאה רעצימיא ןַא ,יירשענ א טכאמעג טכאנייב

 ןייז ףױא .ןעליוק טלָאװעג םהיא ןוא ,רָאזיער ַא טיס טריק

 טָאה רע .ראזיער םעד ןופ סנעכַייצ ןעזיוועג רעי טָאה זלַאה

 זיא עיצַאטינא ןייז סאווו ,טימרעד טרהעלקרע "לֵאפנֶא , םעד

 ןעבָאה ייז ,ןעטסילאטיּפאק רענַאקירעמַא יד רַאפ ךילרהעפעג

 | ,סע טסייה ,ןעטיוט וצ םהיא חילש א טקישעג

 א ןופ גנוניואוו דעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עטכישעג יד

 טלהעצרעד טָאה דייסדַאג ,שנעב ןעמָאנ ן'טימ עמַאנעג ןעשטייד

 ץכרוד דעמיצ ןיא םהיא וצ ןעננזרדעגניידא! זיא ןַאמ: רעד זא

 -ייא טנאה ן'ראפ טּפאכעגנָא םהיא טָאה ,דייסהאנ ,רֶע ,רעטסנעט

 רעד יא ןאד .ןעליוק וצ םהיא ןעזיחאב טָאה רענעי רעדי

 "קעווא ראזיער םעד: רע טָאה גידנעפיול ןוא ,ןעפָאלשנאז רעּפיירגנָא

 טכוזעג טָאה ןעמ ..רעצעלק ןעשיווצ ,דדש" ן'פיוא ןעפראוועג

 םעיײנ א ןענופעג ךילקחיוו טָאה ןעש ןוא רעצעלק יד ןעשיווצ

 רע :םטנעקרעד ראזיער םעד ןהוז ט'שנעב רעבָא טָאה ,ראזיער

 יז ןערעדנא ןייק ייב עקאט ןוא ,רעהירפ ןהעזעג םהיא טָאה

 ןייק טָאה רע .טנעקיילענ סָאד טָאה דיײסרַאנ .,ןע'דייסראנ ייב
 רעבָא .טרהעלקהע רע טָאה -- ,טַאהענ טינ ראזיער ןייק ֿלָאמ

 אזא טָאה רע זא ,רעכיז טּולָאפבא ןעוועג זיא שנעב רעננוי רעד

 ,םהיא ייב ןהעזעג ראזיער

 םאוו ,ןעטכיראב ענינייא טימס טמיטשעג טָאה ץלַא סָאד
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 פעו ,טדעטש ערעדנא ןופ ןעמוקַאב ןע'דיײסרַאנ ןעגעוו טָאה ןעמ
 -נעייז :?ליּפשיב םוצ ,רוט ןייז ףיֹוא טכוזאב טָאה רע עכ

 ננונעוואב-ןעדנוטש-טכא יד טריקאטא רע טָאה ָאנאקיש ןיא גיד
 ,סיאול .טס ןיא גידנעייז ,רעהכָאנ ןוא ,גונעג לאקידאר טינ סלא

 ןעטלאהענג ,ןאינוי רעניטרָאד א ןופ נניטיס א ףיוא ,רע טָאה
 -יש ןיא .ננונעוואב ןעדנוטש-טכא רעד ראפ עדער ענידרעייפ א
 ךרוד ,ףירב ןעמוקאב טָאה רע זא ,טלהעצרעד רע טָאה ָאנאק

 -אּפאעננימ ןיא ןוא ,טיױט טיס םהיא טעשארטס ןעמ עכלעוו
 ןעדאלעננייא םהיא טָאה רענייא יו טלהעצרעד רע טָאה סיל

 -ענניירא רע טָאה סּפָאנש םעד ןיא ןוא ,סּפַאנש ַא ןעכאמ וצ

 | .טפינ ןעטָאש
 עלא טימ טסורדענּפָא ןעוועג ןיא ראזיער ן'טימ עטכישענ יד

 -ָאמעד בוָאלג , גנוטייצ רעסנעילרָא-ינ רעד ןיא ןעטייהלעצנייא
 | ."טָארק

 ץלא טָאה ייטראּפ רעד ןופ עוויטוקעזסע עלאנאיצאנ יד

 םעד טָאה ןעמ זא ,ןעוועג זיא טאטלוזער רעד ןוא טכוזרעטנוא

 -ריסאּפה א ןעבעגעג עלעדרעב רעלעג רעד םימ רָאטַאטינַא

 ."לעטעצ

 ןיא .1889 ,יאמ טָאנָאמ םעד ןיא ןעמוקענגרָאפ זיא סָאד

 יַאמ ןעטפפ םעד ןופ "טיעקָאװדע ס'נעמקריָאװ , ןופ רעמונ םעד

 :לעּפעק רעדנענלָאפ רעטנוא לעירָאטידע ןא טקורדענּפָא זיא
 םהיא טָאה ןעמ ןוא זיא רע רעוו ןענופענסיוא טָאה ןעמ ,

 רענידנענערב ַא ןוא יירעמהירַאב עשירַאנ -- .,ןעבירטעגסױרַא
 וצ םוא סקירט עלענָאיצַאסנעס -- .טמהיראב ןערעוו וצ שנואוז
 -וינ ןיא ףָאלב רעסיורג ןייז --- .דלעה ַא ןופ עלָאר יד ןעליּפש
 ."חלנ א סלא גנוהיצרע ןייז --- .,סנעילרָא

 טָאה רעכלעוו ,עסָאנענ רעשטייד רעטנַאמרעדנעניוא רעד

 ןעמוקענוצ ריס וצ ןַאד זיא ,רימ ראפ טלעטשענרָאפ ןע'דיײסרַאג

 | : טנָאזעג ןוא

 ,"ןעפָארטעג טָאה רהיא ,ןַאהַאק,

 -ָאד עכילטע יד ןעמונענפָא טָאה דייסרַאנ יו םעלדכָאנ ךיילנ

 וויטוקעזקע רעלַאנאיצאנ רעד ןוֿפ טמוקעג טָאה םהיא סאוו ,ראל
 וצ ןעגנאגעגרעבירא טירטס עט4 טסיא 28 ןופ רע זיא ,עטימָאק
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 ףיז טָאה רע ,ןעטסיכרַאנַא יִד ןופ רערהיפ םעד ,ןע'טסָאמ ןאהָאי

 -ַארקַאמעד-לאיצַאס יד ןופ ןברק א םלַא טלעטשעגרָאפ םהיא ראפ |

 רע סאוו ,ראפרעד םהיא טגלָאפרַאפ ןעמ זא טרהעלקרע ןוא ןעט

 רע זא ןעליו רימ ל?ייוו ; רענאיצולָאװער רעכילרהעדוצ א זיא

 "ייר אקוד ליװ רע ןוא ןעטסַאק-םיטש ןענעוו ןעדייר רָאנ לָאז

 | .עיצולָאװער ןענעוו ןעד

 רע ןוא ,טלעטשעגנָא ךיילג םהיא ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד

 -ָאס רעגידנענערב סלא ןיוש עיצאטינַא ןייז טצעזעגטרָאפ טָאה

 ."רענאיצולָאװער-לאיצ

5 

 -נָאק רעשיטמילאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעטשרע רעד

 ןעגעוו גנולמַאזרַאפ ַא -- .(עירעפ עטייווצ) םעהג

 .ייטראּפ רעד ןיא "טילּפס , א

 רעד טלעמַאזרַאפ זיראּפ ןיא ךיז טָאה 1889 רעמוז עדנע

 םאד .סערגנָאק רעשיטסילאיצאס רעלַאנָאיצאנרעטניא רעטשרע

 ןעסערגנָאק עירעס רעטייווצ רעד ןופ רעטשרע רעד ןעוועג זיא |

 ,?לאנָאיצאנרעטניא ןעטייוצ  םעד ןופ ביֹוהנֶא רעד ,עכלעזא

 "נירגעג זיא רעטשרע רעד) טנייה ךָאנ טריטסיזקע רעכלעוו

 ןייז טָאה רע ןוא ,1864 ןיא ן'סקראמ לראק ןופ ןעראוועג טעד

 "ער רעד ,עשוב .(ןערהָאי רע-70 יד ןיא טגידנעעג ץנעטסיזקע

 "רע ןעוװעג ןיא ,"טיעקָאװדע סנעמקריִאו, םעד ןופ רָאטקאד

 -עלעד סלא עטימָאק וויטוקעזקע רעלאנָאיצַאנ רעד ןופ טלהעוו

 .זיראּפ ןייק ןערהָאפעגקעװא זיא רע ןוא ,סערגנַאק ןעזיד וצ טאנ

 ןעטפאשקרעוועג עשידיא עטנינייאראפ יד ןופ רעהעטשרָאפ סלא

 ,רעללימ יאול ןערהָאפענ סערגנָאק ןעבלעז םוצ זיא

 ,קראי וינ ןיא ןעועג טינ זיא עשוב סאוו טייצ רעד ןיא

 נעלפ ךיא .,רָאטקאדער סלא ץַאלמ ןייז ןעמונראפ לעינעס טָאה

 ןעפלעהסיוא םהיא געלפ ןוא גָאט ןעדעי טעמכ ןעמוקפיורא

 ,טייברא רעלענאיצקאדער רעד ןיא
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 לעינעס סאוו ןעכאוו עכילטע יד ןּופ ףיולראפ ןיא ,לָאמ ןייא
 -םיורא עיצקאדער רעד ןיא זיא ,ץַאלּפ ס'עשוב ןעמונראפ טָאה
 טינ זיא רע ,(?ןָאיל-עד לעינעד רעטנָאמרעד ןעביוא רעד ןעמוקעג

 -רע טינ ךָאנ ךיז רע טָאה סנעטסגינייוו---טסילאיצָאס ןייק ןעוועג

 ןיּפמעק שזדרָאשזד ירנעה םעד ךרוד רעבָא ,רעכלעזא סלא טרעלק

 ענעהעזעגנא ערעזנוא ןופ ענינייא טימ ןעראוועג טנאקאב רע זיא

 -עג רע זיא ,אזלא .ן'לעינעס טימ --- ייז ןעשיווצ ןוא ,רעדילנטימ

 עננַאל א ןעסעזענּפָא יוזא ןענייז ריס .ןעכוזַאב םהיא ןעמוק

 -עס טָאה ,קעוװוא זיא רע ןעוו ןוא ,נידנעסעומש ,ןעמאזוצ טייצ

 -עד ןופ רעטקַארַאכ םעד ףיוא טכאמענ םאזקרעמפיוא רימ ?עינ

 םוצ רעטנהענ ךס א טציא טחעטש רע זא -- דייר ס'ןָאיל

 ,רעהירפ יו םזילאיצַאס

 ןוא ּפָארוי ןופ טרעקעגמוא עשוב ךיז טָאה רעבמעטּפעס ןיא

 גנאל רעבָא ןיא רע .עיצקאדער יד ןעמונענרעביא קירוצ טָאה רע

 .ןעבילבראפ טינ רהיא ןיא

 -דנייפ א ןעסקאווענ רעהירפ ןופ ךָאנ זיא ייטראּפ רעד ןיא

 ךיז רע טָאה טציא ןוא ,םידדצ ייווצ ןעשיווצ ?להיפענ רעכיל

 עשוב .גנוטלַאּפש ןוא סיוטשנעמאזוצ םענעפָא ןַא ןיא טלעקיווטנע

 ןופ רעהעטשרָאפ ַא סלא ?ייטנא ןעוויטקא ןא ןעמוענ טָאה

 טָאה עיצקארפ ןייז ןוא ,סעיצקארפ עכילדנייפ יד ןופ םענייא

 -ער סיוא ןעראוועג רע זיא ןופרעד טָאטלוזער סלא .,ןערָאלראפ

 ןעלעטשראפ רחָאלק ןענעק ךיז לָאז רעזעל רעד םוא .,רָאטקאד |
 -עטשּפא רעדיוו ךיז טשרעוצ רימ ןעזומ ,טריסַאּפ טָאה סע סָאװ

 יײטראּפ רעטייברא עשיטסילאיצַאס יד זא ,טקאפ םעד ףיוא ןעל !

 -קעס רענאקירעמא רָאֹּפ יד .ייטראּפ עשטייד ַא ןעוועג ןאד זיא

 ,ןאוושרעדנא ןוא קראי וינ ןיא טריזינַאנרָא טָאה יז סאוו סנַאש

 רעזנוא גידנעטכארטאב ,ביֹוהְנֶא רעכאווש א רָאנ ןעוועג ןענייז

 רעד זא ,ןעניז ןיא ןעבָאה לָאו רעזעל רעד ,גיטכיוו זיא סע (*
 עלא ףיוא טדערעגסיוא רע טרעוו ווזא .ןָאעל-עד ךיז טביירש ןעמָאנ

 עכארפשסיוא וד ןוא שולגנע ףיוא .רעשילגנע רעד רעסווא ןעכארפש
 .ןָאוליד



 458 ווטראּפ .ברא .צָאס יד ןוא "טיעקָאװדע ס/נעטקריָאוװ;

 רענאקירעמַא יד זא ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טָאה ,ןאד ייטראּפ

 יװא .עגיה יד ןענייז ןעשטייד יד ןוא ,רעדנע?סיוא יד ןענייז

 .,סיױרג ןעװעג גנאל ןערהָאי זיא עיצארגימיא עשטייד יד יו

 -לעפאב עשטייד עסיורג טָאהעג טדעטש רענאקירעמא עליפ ןעבָאה

 "היפ ןעטנארנימיא עשטייד יד ןעגעלפ סנעטסיימ ןוא ,ןעגנורעק

 יד טָאה טדעטש עגילדנהעצ ןיא .ןעבעפ ןעשטייד-טכע ןא ןער

 ןעוועג ייז ןענייז םוטעמוא טעמכ ןוא ,סנָאשקעס טַאהעג ייטראפ

 ףיוא טרהיפעג ןעגניטימ יד ןעבָאה ייז .םעיצאזינַאגרָא עשטייד

 ייז ןעו ןוא ,רעדיל עשיטסילאיצַאס עשטייד ןעגנוזעג ,שטייד

 יד .עשטייד א ןעװעג סָאד זיא ,ננוטייצ א טאהעג ןעבָאה

 -ערּפ עשטייד א ךילכעזטּפיױה ןעווענ זיא עסערּפ עשיטסיכאיצאס

 "עג ןעשטייד יד ןעבָאה "טיעקָאװדע סנעמקריִאו, םעד .עס

 .רעהירפ רהֶאי רֶאּפ א טימ טשרע טפיוק

 זיא ייטדאּפ רעד ןופ ןַאנרָא רעלאנָאיצַאנ רעלעיציפא רעד

 עכלעוו ,"טסילאיצַאס רעד, טפירשנעכַאװ עשטייד יד ןעוועג

 ,רָאטקאדער ןייז ןוא ,טירטס עט4 טסיא 28 ןיא ןענישרע זיא

 פא רעד ןעוועג ךילטנעגייא זיא (ריא ןייק טינ) גרעבנעזָאר

 יַאֹוד ןוא שטיוועש ,סַאנָאי .ייטראּפ רעד ןופ רערהיפ רעלעיצ

 .קרָאי וינ ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ סרעדיל יד ןעוועג ןענייז

 "עג ןענייז ייז רעכלעוו טימ ,"גנוטייצ-סקלָאפ , עכילנעט יר רעבָא

 ןופ םוטנענייא סָאד ןעוועג ,טגָאזעג ןיוש יװ ,זיא ,ןעדנובראפ ןעוו

 -ַאנ ,עשיטסילַאיצָאס ַא ,ןָאשײאיסָאסַא גנישילבָאּפ רעקרָאי וינ ַא

 .ײטרַאּפ רעד ןופ גייווצ רעלעיציפָא ןייק טינ רעבָא ,ךילריט

 םָאד זיא ,,טסילַאיצַאס, םעד ןופ גנוטכיר רעד רעביא

 טָאה "טסילאיצַאס, רעד .סיוטשנעמאזוצ רעד ןעמוקעגסיורא

 ,"גנוטייצ-סקלָאפ , יד ,סנָאינוי עשיטסילאיצָאס-טינ יד טריקאטא

 טָאה "טסילאיצַאס , רעד .קיטקאט אזא ןענענ ןעוועג זיא ,רעדיוו

 יד ןוא ,דנאל ן'רעביא ןעסָאנעג יד ןופ עליפ טאהעג טייז ןייז ףיוא

 יד ןופ טעטירָאיַאמ א ןופ טציטשעג ןעוועג זיא ?גנוטייצ-סקלָאּפ ,

 .ןיגקורב ןיא ןוא קראי וינ ןיא ןעסָאנעג עשטייר

 יד טלעטשעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו ראפ ,טקנוּפדנַאטש רעד

 "אב זיא ,שטיוועש ןוא סאנָאי ,טסייה סָאד ,"גנוטייצ-סקלָאפ ,,
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 טינ ךיז ןופ סנאינוי יד ףראד ייטראּפ יד סָאד ,םעד ןיא ןענַאטש

 רָאנ זא ;ךיז וצ ןערעטנהענרע --- טרהעקרַאפ רָאנ ,ןעביירטראפ -
 ןעבָאה רעטייברא עטריזינַאגרָא יד ףיוא ןעמ ןעק ןפוא אזַא ףיוא

 -איצַאס טימ ןעהייר ערעייז ןיא ןעננירדניירַא ןוא סולפנייא ןא

 -רא ערעייז ןיא ןערעלקרע ייז ןענעלפ יוזא .,ןעעדיא עשיטסיל

 ןוא ,רעדיו ,גרעבנעזָאר .,עמרָאפטאלּפ רעד ןופ ןוא ןעלקיט

 רעכלעוו ,עקירעג ןעמָאנ ן'טימס עסָאנעג ַא םהיא טימ ןעמאזוצ

 ,"טסילאיצַאס , םעד ןיא רעטייבראטימ רענידנעטש א ןעווענ זיא

 יד וצ ךיז טע'פנח ?גנוטייצ-סקלָאפ , יד זא ,ןענָאז ןענעלפ

 רעשיטסילאיצַאס-טינ רעייז וצ ןעניוא יד וצ טכַאמ ןוא סנאינוי

 א ןעמענ לָאז ייטראּפ יד זא ,טרעדָאפעג ןעבָאה ייז .קיטקַאט

 -עד ןיא ךילנהעווענ סע טפור ןעמ יװ ,"ננולעטש ערעלַאקידאר,

 .טרָאס ןעזיד ןופ ןעטאב

 ןעראוועג טלייטוצ ײטרַאּפ יד זיא הקולחמ .רעזיד ךרוד

 -עג טנאקאב ןענייז עכלעוו ,ןערעגאל עכילדנייפ ייווצ ףיוא

 יד, ןוא "גנוטכיר נרעבנעזאר יד, !ןעמָאנ םעד רעטנוא ןעראוו

 ."גננוטכיר גנוטייצ-סקלָאפ ,

 יד ןעפיירנוצנָא טרעהענפיוא טינ טָאה "טסילאיצָאס , רעד

 -וצ ןעוועג זיא ,רעדיוו ,?גנוטייצ-סקלָאפ , יד ."גנוטייצ-סקלָאפ ,

 -עג ןעבָאה שטיוועש ןוא סָאנָאי ,רעדלימ ןוא רענעטלאהעגקיר

 -סיוא סעכילנעמ סעלא ןָאטעג ןעבָאה ייז ןוא טקַאט רחעמ טָאה

 -נוא ןעוװעג זיא ננוטלאּפש ַא רעבָא .גנוטלַאּפש א ןעדיימוצ

 ןעשיווצ -- ףמאק םענעּפָא ןַא וצ ןעמוקעג זיא סע .,ךילדיימראפ

 רעד ןופ עיצאזינַאנרַא רעצנאנ רעד ןוא "טסילאיצַאס , םעד

 ןינ יד ןוא "ננוטייצ-סקלָאפ, רעד ןוא ,טייז ןייא ןופ ,ײטרַאּפ

 ,טייז רעדעדנַא רעד ןופ ,רעדילנטימ רעקראי

 "ויא סאד ןעווענ ךיוא זיא "טיעקָאװדע סנעמקריָאוװ , רעד

 -ָאס, רעד יוװ יוזא ,עוויטוקעזקע רעלאנָאיצַאנ רעד ןופ םוטנענ

 .ן'גרעבנעזָאר טימ ןעננַאגעגטימ זיא רע ןוא ,"טסילאיצ

 ,ערייבעג רעבלעז רעד ןיא ןעוועג ןענייז סעיצקאדער עדייב

 עלא ןהעז ךיז ן'עקירעג ןוא ן'נרעבנעזאר טימ טנעלפ עשוכ ןוא

 ןופ רענעק ערעסעב ןעוועג ןענייז ןעשטייד ייווצ עזיד .עלייוו



 45 וומראפ .ברא .צָאס יד ןוא "טיעקָאװדע ס'נעטקריָאוװ,

 "ענ םהיא ףיוא ייז ןעבָאה ,ָאזלא .עשוב יװ םזילאיצַאס םעד

 .סולפנייא ןא טַָאה

 "וי יד וצ קיטקַאט ס'עשוב זא ןענַאטשראפ בָאָה ךיא

 םהיא טימ לָאמ רֶאּפ א בָאה ךיא ןוא ,עניטכיר ןייק טינ זיא סנָאינ

 םהיא ףיוא ןעבָאה ןעטנעמוגרַא עניימ רעבָא ,םעד ןעגעוו טדערעג

 .טַאהעג טינ גנוקריוו ןייֵק

 ,לָאה ןָאדנערַאלק ןיא ,גאטימכָאנ גָאטנוז ןעסיוועג א ןיא

 רעד ןוא וינעווע רעטירד רעד ןעשיווצ ,טירטס רעט15 רעד היוא

 ןינ רעצנַאנ רעד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,רעטרעפ

 ףיטראּפ רעטייברא רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ גנוליײטּפָא רעקראי

 קעוצ םעד טימ ןעפורראפ לעיצעּפס ןעוועג זיא ננולמאזראפ יד

 ךיז ןעבָאה סאוו ,רעדילגטימ עלא .ךוסכס םעד ןעטכארטאב וצ

 טדערעג ןעבָאה ,רָאּפ א רעסיוא ,ןעטאבעד יד ןיא טגיליײטַאב

 -ענסיוא ךיז ןעבָאה ,רָאּפ ַא רעסיוא ,עלַא ןוא ,שטייד ףיוא

 םעד ןוא "טסילאיצַאס, םעד ןופ גנוטלַאה רעד ןענעג ןעכָארּפש

 סעדער עטסגיטכיוו יד .סנָאינוי יד וצ ?טיעקָאװדע סנעמקריָאוװ,

 .ן'טכָאפ ָאי ןוא ן'שטיוועש ןופ ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענייז

 עטימָאק וויטוקעזקעילַאנָאיצַאנ רעד טריקַאטַא ייז ןעבָאה עדייב

 .ן'עשוב טריקיטירק ףרַאש טָאה טכַאפ .,ןענַאנרָא ייווצ ערהיא טימ

 -איצַאס א ןופ רָאטקאדער ַא סלא טלעטשעגסױרַא םהיא טָאה רע

 -ָאס םעד טימ טנאקאב טינ זיא רעכלעוו ,גנוטייצ רעשיטסיל

 | ,םזילאיצ
 ןעטלאהעג ןעבָאה סאוו רָאּפ יד ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא

 "רע ךיז בָאה ךיא .שילגנע ףיוא רָאנ ,שטייד ףיוא טינ סעדער

 בָאה ךיא .דצ ?גנוטפיצ-סקלָאפ , םעד טימ ןענַאטשראפנייא טרעלק

 ענייז וצ טרילעּפַא בָאה ןוא ךילנעזרעּפ ן'עשוב טגידייטראפ רעבָא

 .גנוטלַאּפש א ןעדיימסיוא ןעלָאז ייז זא רענגעג

 טַאהעג ןעבָאה רעננעהנָא ערעייז ןוא טכָאפ ,שטיוועש זא

 טסייה סָאד -- סנאינוי יד םירָאװ ,רהָאלק ןעוועג זיא ,טכער

 סאוו סנעגייא רעצנאנ רעד ןעוועג ןענייז --- סנאינוי עשטייד יד

 ס'גרעבנעזָאר ןוא .טנָאמראפ טָאה גנוגעוואב עשיטסילאיצַאס יד

 םוג ױזַא ייז ןענעג טדנעוועג ןעוועג ןענייז סעקַאטַא ס'עסירעג ןוא

 רעבָא ןיב ךיא .סנָאינ עדנעדייר-שילגנע יד ןענעגנ יװ
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 ןעמ ןעק ןעגנולדנאהראפ עכילדניירפ טימ זא ,טנייצרעביא ןעוועג

 ךיא בָאה ן'עשוב נירנענידייטראפ .ךיילנסיוא ןא וצ ןעמוק

 טינ טהעטשרַאפ עשוב בא :עגַארפ יד טלעטשענ ן'טכָאפ

 גנאל יוזא ,טכָאפ ,רע טָאה סאוו ראפ ָאט ,םזילאיצָאס םעד

 ןערָאװעג גנילצולּפ עשוב זיא סָאװרַאפ ? עד ןענעװו ןעניוושעג

 יירט זיא עשוב זא ,טרהעלקרע בָאה ךיא ? רעהירפ יו רענרע

 רעכילצינ א ןוא רָאטקאדער רעטונ א זיא רע זא ,גנוגעוַאב רעד

 -דנאהאב םזילאיצָאס םעד ןופ טייז עשיטערָאעט יד זא ןוא ,שנעמ

 -טימ ערעדנא ייס-יוו-ייס "טיעקָאװדע סנעמקריָאו , םעד ןיא ןעל

 טעװ ,ךילדניירפ ןעלדנאה ן'עשוב טימ רָאנ ןעמ לָאז ,רעטייברא

 .ןערעדנע סנאינוי יד וצ גנולעטש ןייז דע

 -ימ רעד ןוא טרעפטנעעג רימ ןעבָאה טכָאפ ןוא שסיוועש

 ןעגעג ןאיצולָאזער רעייז ןעמונעגנָא גימיטשנייא טעמב טָאה גניט

 ."טיעקאוודע סנעמסריִאו, םעד ןוא ?טסילאיצַאס , םעד

 ןעננוי א טימ ןעראוועג טנאקאב ךיא ןיב גניטימ ןעזיד ףיוא

 -יפ רָאדיזיא ןעמָאנ ן'טימ ,רנאלשטייד ןופ טסילאיצַאס ןעשידיא

 -נעהענ ,רעכיוה ןייק טינ ,ןאמרעגנוי רעטענ ,רענהעש א -- סּפיל

 סערער יד ןענעוו טסעומשעג רימ ןעבָאה גנולמאזראפ רעד ןופ גיד

 .ןעראוועג ןעכארּפשאב טרָאד זיא עכלעוו ,ענארפ רעד ןעגעוו ןוא

 ןענייז רימ ןוא ,קורדנייא ןעטונ א טכאמעג רימ ףיוא טָאה רע

 .ןעראוועג טעדניירפאב

 ןיא םייח רעד ןיא .רעכאמ-רענייז א ייב טייבראעג טָאה רע

 ןעראוועג טרהעקאב זיא דע ;ןעװעגנ טינ טסילאיצַאס ןייק רע

 ."גנוטייצ-סקלָאפ , יד גידנעזעל ,קרָאי ןינ ןיא ןעעדיא ערעזנוא וצ

 זיא רע ןוא ,גנונעואב רעד ןיא ניטעט רהעז ןעוועג זיא רע

 רע זיא ,ןעבירשענ ןערעוו תורוש עזיד ןעוו .םויה-דע סָאד

 .ייטראּפ רעזנוא ןופ רערילנטימ עטסיירט יד ןופ רענייא

 ןופ ןָאשנעװנָאק א ןעמוקעגרָאפ ךָאנרעד ןיא .ָאנאקיש ןיא
 -ןָאק ייווצ ,טגאזענ רעניטכיד ; ייטראּפ רעד ןופ ןענאיצקעס עלא
 רעדייא ךָאנ ןעראוועג ןעטלאּפשוצ ןיא יז םירָאװ ,סנַאשנעוװ

 .ןערהָאפעונעמאזוצ ךיז ןענייז ןעטאגעלעד יד

 ןענניטימ יד ףיוא רוניפ טּפיוה יד ןעוועג זיא שטיוועש



 / 7 ווטראפ .בדא .צָאט יד ןוא "טיעקָאװדע ט'נעֿפקריָאװ,

 ןופ יסילאּפ יד טציטשענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטַאגעלעד יד ןופ

 יא ,ןעגניטימ/ ףיוא --- גרעבנעזָאר ןוא ,"גנוטייצסקלָאּפ , רעד

 "קארפ ןייז ןופ ןעטאנעכעד טגיכייטאב ךיז ןעבָאה סע עכלעוו

 ןָאשנעװנָאק רע'תמא רעד ראפ טההעלקרע טָאה רע עכלעוו ,עיצ

 .ייטראּפ רעד ןופ

 עשיטסילאיצאס ןייא) טאטשנא זא ,ןעוועג ןיא ףוס רעד

 .ייווצ ןעדאוועג ןענייז ,ייטראּפ רעטייברא |

 ,טדָאטש א ,יטעניסניס ןייק ןערהָאפעגקעװא זיא גרעבנעזָאר

 ןופ ןאיצקעס יד ואוו ןוא ,ןעשטייד טיט לו8 ןעוועג זיא עכלעוו

 ; רעגנעהנֶא ענייז ןופ ןענַאטשאב םיואכרוד יא ייטראפ רעד

 רעלאנְטיצַאנ .רעד טפומעג טָאה ןיהַא זא ,טריטנַאנַא טָאה רע

 ,?טסילַאיצַאס, םעד ןופ עיצקַאדער יד ןוא ײטרַאּפ דעד ןופ םיפָא

 זיא ייטראפ יד זא ,טריסנָאנא טָאה ,רעדיוו ,"גנוטייצסקֿפָאפ , יד

 רעד ןיא זיא םיִפָא רע'תמא רהיא ןזא ןוא ,טריזינַאגרָאער רָאנ

 ױװ ,טירטס עטרעפ טסיא 28 ןיא ,גנידכיב םואעפייל רָאבייפ

 .ןעוועג

 ירא ; דצ ןעשי'גרעבנעזָאר םעד יירט ןעבילבעג ןיא עשוב

 יטעניסניס ןיא "טיעפַאװדע סנעמקיאו, םעד רעבָא ןעפומרעב

 -גרעבנעזָאר , ענעטלָאּפשעגּפָא יד ,ךילנעמנוא ןעװעג םהיא ןיא

 ,םעד ץוח ַא ןוא ירא וצ ןעוועג יא עיצַאשנַאנרָא ?רענַאי

 "רַא ןעשיטסילאיצָאסו ןעשיפגנע ןא ראפ  זיַאלּפ רעגיטניר רעד זיא

 | .קראי וינ רָאנ ,יטעניסניס טינ ןַאג

 ןעבעגוצּפָא םינ ןֹוא ןעפמעק וצ ןעסָאֿפשַאב ךיז טָאה רע

 : .?טיעקאװדע סנעמקריאװ , םעד

 ,טלַאװעג טימ ןעמונעגוצ םהיא ייב גנוטייצ יד טָאה ןעמ

 -ער סלא ןערָאװעג טמיטשאב ?עיציּפִא זיא ?עינעס ןעיסול ןוא

 ,רָאטקאד

 -אב טָאה גנוטבירי ("רענרעבנעזָאר , רערָא) רעטעניסניס יד

 .יז .טייהנעסיבהאפ רעטסערג רעד טימ רעקראה ַײנ יד טפמעק

 זיא ןוא ,ייטראפ רעקדאי ויפ יד יוז רענעפק ליפ ןעוועג רעבָא זיא

 רָאנ ןעבילבעג זיא יז זיב ,רעכאוושי ןוא רעכאווש זלא ןעראוועג

 -רַאפ רעד ןּופו לייט א ןעראוועג יז זיא ךילדנע ןוא ,ריּפאּפ ץ'פיוא

 .טייהנעננאג



 ןעמעל ןוומ ןופ רעטעלב יו 48

6 

 סיררָאמ ,סאדנַאב ןָאעל ,ןיקטעמַאז ליאכימ ,רעללימ יאול
 -פַאשקרעװעג עשידיא עטנינייארַאפ --- .,ץיװַאקליה

 ,ווָאדינאמ --- .ןעט

 -טע ענעי ןיא ךיא ןיב ,ןערָאװעג טסרעמאב ןיוש זיא סע יװ
 -ירעמא רעד ןיא !עגיוצעגניירא ןעצנאגניא ןעוועג ןערהאי עכיל
 -ייטאב גינייוו ךיז רעשידיא רעד ןיא בָאה ןוא גנונעוואב רענאק
 ןיא ןעלעו ןעטנארגימיא ערעזנוא זא ,ן'הנעט געלפ ךיא .טגיל

 קעווצ טּפיױה רעד זא ןוא ,ןעכאמ טינ עיצולָאװער ןייק אקירעמא

 -ננע ןערהעקַאב וצ זיא עיצַאטינַא רעשיטסילַאיצַאס רעגיה רעד ןופ
 ,ךילריטאנ ,ןעעדיא ערעזנוא וצ ןעסַאמ-רעטיײברַא עדנעדייר-שיל

 -ימיא ןא ךיוא עכאזרוא עכילנעזרעּפ א טקעטשעג טָאה ייברעד |
 לייטנא ןוא טריזינאקירעמא ןערעוו וצ עיציבמַא ןַא טָאה םנארג

 ,טלעוו רענאקירעמא רעטיירב רעד ןופ ןעבעל םעד ןיא ןעמענ וצ

 זיא רעביירש ןוא רענדער סלא עלָאר א רענאקירעמא םייב ןעליּפש
 | .םהענעננא סיוועג םהיא

 רעדא סרושטקעל ןעטלאה ֹוצ ןעדַאלנייא רימ טגעלפ ןעמ
 -נייא עזיד ןופ ןוא ,ןענניטימ עשיסור ןוא עשידיא ףיוא סעדער
 טנעלפ סָאד .טנאזטנע טינ לָאמ ןייק ךיז ךיא בָאה ןעגנודַאל

 יירד-ייוצ ןיא לָאס ןייא יו רהעמ טינ ןעמוקסיוא רעבָא

 "טיעּפָאװדע סנמעקריָאװ, םעד ןֹופ עיצקאדער רעד ןיא .,ןעכאוו
 יד ןיא ןוא רעכוזאב רעכילנעט א טעמכ ןעועג ךיא ןיב רעבָא

 טנילײטַאב ךיז ךיא בָאה םואעסייל רָאבייל םעד ןופ ןענניטימ

 | .גיסעמלעגער

 ןיימ ןיא ,ןעגנלמאזראפ עשיסור יד טפערטעבנא סָאװ

 סערעטניא ןיימ טימ ןעדנובראפ ןעוועג ייז ןיא סערעטניא טּפיױוה
 -ור ןיא נידנעמענ לייטנא .ףמאק-סטייהיירפ ןעשיסור םעד ןיא

 ןיימ ןעטלאהענפיוא ךיא בָאה ,קראי ֹוינ ןיא ןעגנולמאזראפ עשיס
 ,םייח רעטלא רעד ֹוצ טייקטנעהָאנ עניטסייג

 .שרעדנא ןעוועג ךילריטאנ זיא ןענניטימ עשידיא יד טימ
 ןופ ננלמאזראפ ַא ראפ טדערעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא ןעוו

 קוָאלק ,רעכאמ-טעקעשזד ןערדלישט ,רעכַאמ סטנעּפ-עינ עשידיא
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 49 וומראפ .ברא .צָאס יד ןוא "טיעקָאװדע פ'געמקריָאװ,

 ןיא סָאד ןַא טסואועג ךיא בָאה ,רעדיינש-קָאר רעדָא ,רעכַאמ

 סע זַא טלהיפעג בָאה ךיא .טײברא-סנָאיצַאטינַא עשיטקַארּפ

 ןעלקיוטנע רעטייברא עשידיא יד ןעפלעה וצ טכילפ ןיימ זיא

 -ירפוצ רעלַארָאמ ןופ ?היפענ ןעזיד טימ .ןעריזינַאורֶא ןוא

 זו ךיא .סעדער עשידיא עניימ ןעטלאה ךיא נעלפ טייהנעד

 טינ ןעמ ןעק להיפעג ןעכילנעזרעּפ םעד :ןעגָאז רעדיו רעבָא

 -טסואוואב רעד .םיכאלמ ןייק טינ ןענייז ןעשנעמ ,ןענעקיילּפָא

 ראפ רעבָא ןהעטש ;קאמשעג ןיא טבילפ ןייד טסוט וד זא ,ןייז

 .קאמשעג ךיוא זיא ןעטנעמסירָאלּפא ןעמוקאב ןוא םלוע ןַא

 ןענייו גנוגעואב רעשידיא רעד ןיא רעוט עטסניטכיוו יד

 רעטשרע רעד .ןיקטעמַאז ליאכימ ןוא רעלללימ יאול ןעוועג ןאד

 .רענדער סלַא רעטייווצ רעד ןוא ,רערהיפ סלא

 -לע רהאי עכילטע זיא רע ןוא רעסעדא ןא זיא ןיקטעמַאז

 יירד טימ אקירעמא ןייק ןעמוקעג זיא רע .,ן'רעללימ ראפ רעט

 ַא םימ ןעביוהעגנָא רע טָאה ןעריטינא .ךיא יו רעטעּפש טַאנָאמ

 ַא טַאהעג רע טָאה רָאטַאטינַא סלַא ןוא ,רעטעּפש ריפ רהֶאי

 -ער א רענייז ייב ןענעלפ רעטייברא עשידיא יד ,גלָאפרע ןעסיורנ

 רע סָאװ םרָאװ ןעטשרע םעד ןופ טעמכ ןעדנּוצעגנָא ןערעוו עד

 "עורענ א ןיא ןעמוקניירא ךיילנ טגעלפ רע ,ןענַאזסיורא טנעלפ

 ןוא ,רעייפ ןענידריוקרעמ ַא טימ ןעדייר ,גנורעטסייגאב רעז

 .רערעהוצ ענייז וצ ןהעגרעביא טנעלפ תובהלתה עזעוורענ ןייז

 -נעלג םלא טלעקיווטנע רעטעּפש ךיז טָאה רעכלעוו ,רעללימ

 -טַאלּפ-סנָאיצַאטיגַא רעד ףיוא ךָאנ ןַאד טָאה ,רענדער רעדנעצ

 ןעוועג רעבָא זיא רע .טליּפשענ טינ עלָאר עסיורג ןייק עמרָאפ

 רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ ?ארענעג רעד ,טסייג רעדנערהיפ רעד

 .דייס טסיא רעד ףיוא עּפורנ

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,(*סַאדנַאב ןָאעל ,רעדורב .רערעטלע ןייז

 "ורק ןערענָאיצולַאװער רעזנוא ןיא דילנטימ רענעהעזעגנָא ןא

 ךיוא טָאה רע ןוא ןעמוקעגרעבירא ךיוא זיא ,אנליוו ןיא קָאשז

 .גנוגעוואב רעד ןיא ןעמונעג ?ייטנא

 רעד טָאה ,"רעלימ, .עילומַאפ רעד ןופ ןעמָאנ רעד זוא סַאדנַאב (*

 .ץוווש רעד ןוא גידנעייז ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז רעדורב רערעגנוא



 ןעבעל ןוימ ןופ רעשעלב 0

 רעטנעגילעטניא ןא ןעמוקעג אניר ןופ זיא טייצ רענעי םורא

 ןוא ,ץיוװָאקליה סיררָאמ ןעמָאנ ן'טימ ןאמ רעננוי רעניהעפ ןוא

 רע .גנונעוואב רעשידיא רעד ןיא גיטעט ןערָאװעגנ ךיוא זיא רע

 .עּפורג רעד ןופ רעטסנניא רעד ןעוועג זיא

 א ,ץיוװַאקליה ,סאדנאב טָאה ,1888 ,רעבָאטקָא ןעט9 םעד

 א ךָאנ ןוא ןייטשנייו .ב ,ווָאדינַאמ .י ןעמָאנ ן'טימ עסָאנעג

 ןעכלעוו ףיוא נניטימ א ןעטלאהענּפָא ,ןעטסילאיצַאס עשידיא רַאּפ

 -קרעווענ עשידיא עטנינייאראפ יד, ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סע

 -נעהענייבראפ טנַאמרעד ןעביוא בָאה ךיא עכלעוו ,"ןעטמפאש

 טריּפָאק םהיא טָאה רע .ס'ווָאדינַאמ ןעווענ זיא ןַאלּפ רעד ,גיד

 ןעבָאה עכלעוו ,"ןעטפאשקרעווענ עשטייד עטנינייאראפ , יד ןופ

 קראי וינ ןופ גנונעוואב רעטייברא רעטריזינַאנרֶא רעד ןיא ןַאד

 .עלָאר עסיורג א טליּפשענ
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 ."םייחרהַאו, גנוטייצ רעייז -- .ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד

 .ש ,סיאול ,ר -- ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד ןופ סרעדיל יד

 -עדנא ןוא יקסוועשאדור ,יקסנאדשזריג ,ווָארַאטָאלָאז ,יקסווָאנַאי

 ןופ ערהעל רעד טיול עיצאטינַא רעייז טרהיפעננָא ןעבָאה --- ער

 ןעפורעג ייז ןעבָאה רערעייז עדער רעדעי ןיא .טסָאמ ןאהָאי

 ןעסָאנעג ערעזנוא טריקַאטַא ןעבָאה ייז ןוא ןאיצולאווער א וצ

 ַא טיס ןהייצ יד רעטייברא םעד ןעדיירראפ , ייז סאווראפ

 ,"עלעטסעק-םיטש

 עשידיא א טעדנירנענ ךיז טָאה איפלעדאליפ ןיא ךיוא
 זיא יז ןוא ,("טייחיירפ רעד ןערענָאיּפ ,) עּפורג עשיטסיכרַאנַא

 ןעװענ זיא רערהיפ רעייז ,לָאצ ןיא סיורנג ךילמיצ ןעראוועג

 ,םענהעש א טימ ,ניצנאווצ רהחָאי א ןופ ןאמרעגנוי א ,רענערּפ

 ענייז .עמיטש עשיטאּפמיס עדנעננילק א ןוא ?'םינּפ ןעכילרהע

 -ריוו א ןעבָאה רעטייברא עשידיא ףיוא ןעגעלפ סעדער עדנעמַאלפ

 ,גנוק



 441 ווטראּפ .ברא .צָאס יד ןוא "טיעקָאװדע ס'געמקריָאו,

 ןענעלפ ןעטסילאיצאס עשידיא ןוא ןעטסיכרַאנַא עשידיא

 "רּפ ןיא .ןעננאגעג טינ סָאד זיא טייוו רעבָא ,ןעסיירמורא ךיז

 ןוא ,טעדניירפעב ןעוועג ןעייטראּפ עדייב ןענייז ןעבעל טאוו

 ףיוא ןעמוקנעמאזוצ ךיז ייז ןענעלפ גאטימבָאנ גָאטנוז ןעדעי

 רעד םנינייאראפ ייז טָאה זייוולייט .גנולמאזראפ רעשיסור א

 רעריטראמ יד וצ טאהעג ןעבָאה םידדצ עדייב סאוו טקעּפסער

 יקגיטסיווצ ערעייז ןענייז זייװֿפייט ןוא ,ףמאק ןעשיסור םעד ןופ

 .לוּפלּפ רעשיטערָאעט א יוװ רהעמ טינ ןעוועג טּפיוהרעביא ןעט

 -ויא לָאמא ,רערושטקעפ רעד ןייז יקסווָאנַאי טנעלפ לָאמא

 טגעלפ ןעטַאבעד יד ןיא ,ןעטארקָאמעד-לאיצַאס יד ןופ רענ

 -נעטשנא ןופ ןעצענערג יד ןיא ץלא רעבָא ,ןעציהוצ ךיז ןעמ

 ייב ייט ןעקנירט ןהענ ןעמ טנעלפ גניטימ ן'כָאנ ןוא ,טייקגיד

 .טסאג-וצ ןערעדנַא םוצ רענייא רעדא ,לעשיט ןייא

 ןעװעג ןעטסיכרַאנַא עשידיא יד ןענייז טייצ עסיוועג ַא

 עשידיא יד ןעטארקָאמעד-לאיצאס עשידיא יד יו רעקראטש

 טַאלב-ךןעכאוו א -- גנוטייצ א טעדנירגעג ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא

 -ארקָאמעד-לאיצָאס יד רעדייא ךָאנ --- ?טייהרַאװ, ןעמָאנ ץטימ

 ירא רעייז ןעבָאה ייז .ןעזייווַאב טנעקענ סעכלעזַא ןעבָאה ןעט

 "טייהראוו, יד .ןעטלאהנֶא טנעקעג טינ גנאל ךיוא רעבָא ןאג

 זיא טייצ עסיוועג א  ,רהָאי א יווװ רעגינעוו ןעטלאהענ ךיז טָאה

 דָאלָאז טייצ עסיוועג א ןוא ,רָאטקאדער רעד ןעוועג יקסווָאנאי

 .ווָאראט

8, 

 .קרָאי וינ רעסיוא סעדער עטשרע עניימ

 עניימ ןעטלאהעג ךיא בָאד 9 ןופ טסברעה םעד ןיא

 זיא סָאד .קראי וינ יװ טדָאטש רעדנא ןא ןיא סעדער עטשרע

 רעמַא רעדנא ןא ןיא ךוזַאב רעטשרע ןיימ ןעוועגנ טּפיוהרעביא

 יו רעהירפ ןעוועג ךיא ןיב איפלעדאליפ ןיא) טרָאטש רענאק

 .(ןהעזענ טינ טדָאטש יד ןאד רעבָא בָאה ךיא ;קראי וינ ןיא
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 -אלעננייא ךימ ןעבָאה ןָאטסָאב ןיא ןעטסילאיצַאס עשידיא יד

 ףיוא ןוא ,גאטייב נָאטנוז א ףיוא ,רושטקעל א ףיוא ךיז וצ ןעד

 ףיוא נארטרָאפ א טרישזנארא ןעוועג ךימ ראפ ןזיא דנעווֶא םעד

 רעזנוא ןופ ןָאשקעס רענַאקירעמַא רענָאטסָאב רעד ייב שילננע

 .ײטרַאּפ

 ךיא .הירפ רעד ןיא תבש ןָאטסָאב ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 רערהיפ ןוא רעדנירג םעד ,ןניפ .י ןופ סערדא םעד טאהעג בָאה

 -אב ןיוש זיא סע יו ,ןָאטסָאב ןופ ןָאיצקעס רעשידיא רעד ןופ

 ,ןע'רייסראנ ןענעו טדערענ ןעבָאה רימ ןעוו ,ןעראווענ טקרעמ

 -עוואב רעזנוא ןיא ?עטָאה ַא ןיא ךיז ןעלעטשּפָא ןענעוו ןעמ טָאה

 נעלפ רענדער רעדנעזייר א .טסואווענ טינ ןַאד ךָאנ ננונ

 . ןעדאלעגנייא ךימ ןניפ טָאה ,ָאזלַא ;} עסָאנענ א ֹוצ ןערהָאפניײרא
 ןיב ,ריטראווק ןייז ףיוא קעווא ןיב ךיא רעדייא רעבָא .,ךיז וצ

 רָאנ ןעוועג זיא ?אזקאוו רעד .טדָאטש יד ןעקוקאב ןעננאגעג ךיא

 ןָאטסָאב יהד , ,קראּפ ןעשירָאטסיח םעד ןופ טירט עכילטע

 .ןעננאנעגברוד םהיא ךרוד ךיא ןיב ,"ןָאממָאק

 -אמשענמורא ןעבָאה ,ניד'נָאטנוז ןָאטעננָא ,ןעדיא ןעּפורנ

 בָאה ךיא ?הירפ יוזא סעּפע סאוו ,רעמיוב יד ןעשיווצ טריצ

 ןעמ ןעק קראי וינ ןיא .,רופכ-םוי זיא סע זא ,טנַאמרעד ךיז

 ןענייז סָאד .קרַאּפ ?ארטנעס ןיא ןעדיא ןעסאמ ןעניפעג רוּפכ-םוי

 םייה רעד ןיא ןענעק ןוא ?הוש ןיא ןהענ טינ ןעליוו סאוו ,יד

 ךיוא ךילריטאנ ןיא טדעטש ערעדנא ןיא ,ןעניילב טינ ךיוא

 | .עבלעז סָאד

 טקאּפענ יוזא טקנוּפ ןעווענ ןענייז ןעלהוש רענָאטסָאב יד
 רעד ףיוא ןהעזעג בָאה ךיא סאוו ןעדיא יד .,רעקראי וינ יד יו
 ןעבָאה רשפא .ןעדיא-?הוש ןייק ןעווענ טינ ןענייז ,"ןָאממָאס,

 .להוש ןיא ןענייז ייז זא טניימענ ןעיורפ רעדא ןערעטלע ערעייז

 ַא ייב ,טירטס ןיילסורב ףיוא ןעוועג זיא גנוניואוו ס'ןניפ
 .סעווא םהיא וצ ךילדנע ןיב ךיא ןוא ,קראּפ םעניילק

 .שנעמ רעטנאסערעטניא ןוא רעשיטאּפמיס א ןעוועג זיא סָאד
 ָאד .רענרעל א ןעוװעג רע זיא ,אטיל רעד ןיא ,םייה רעד ןיא
 רעד ייב גידנעטייברא רעבָא ; רָאטײרעּפא ןא ןעראוועג רע זיא
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 449 לוטראּפ .ברא .צָאס יד ןוא "טיעקָאװדע ס'נעמקריַאו

 יװ .ךיוא חומ ן'טימ טייבראעג גידנעטש רע טָאה ןישאמ-הענ

 םוצ טייצ עטסעב ןייז זיִא ,ןעלהעצרעד ןיילא רימ טנעלפ רע

 רעווש ןעבָאה םיפ ןוא טנעה ענייז ןעוו ,ןַאד דָארג ןעוועג ןעקנעד

 רע .?דעטײרעּפָאעג, טָאה רע סָאװ קער יד ףיוא טעװערָאהענ

 .לבש ןעשיגָאל ,ןערָאלק א ןוא ןעטייקגיהעפ עטוג טַאהעג טָאה

 -עמ ןיעּפ ןיא ןענופעגטַאטש טָאה גנולמאזראפ עשיריא יד

 -וקעג ןיא סע .טדָאטש ןעטימ ןיא לאז רעסיורג א ,לָאה לעירָאמ

 .םלֹוע רעסיורג ַא ןעמ

 בָאה ,םילשמ טימ ,רעגייטש ןערעלוּפָאּפ ,ןעטכייל א ףיוא

 רעד .םזילאיצאס םעד ןופ ןעקנאדעג-דנורנ יד טרהעלקרע ךיא

 לעקיימ ןעוועג ןאד זיא ןעטסיכרַאנַא עגיטרָאד יד ןופ רערתיפ

 .רימ ןעגעג טנַאטַאבעד טּפיוה רעד ןעוועג זיא רע .ןעהָאק

 טָאה ,עדער ןייז ףיוא טרעפטנעעג בָאה ךיא יו ,םעד ךָאנ

 -קעס רעזנוא ןופ דילנטימ א ,ןיקטאלז ןעמָאנ ן'טימ ןאמרעגנוי א

 -נָא ןא יװ טליּפשעג טָאה רע .טיימורט ַא ףיוא טליּפשעג ,עיצ

 ןאטסאב ןיא ןייז וצ סיוא טמוק רימ ןעוו ,םויה דע ןוא ,רעננאפ

 יד ןיא רימ טגנילק ,"לָאה ?עירָאמעמ ןיעּפ , ייבראפ הענ ךיא ןוא

 עשיליוּפ ס'ןעהָאק לעקיימ ןוא טיימורט רעניזָאד רעד ןערעיוא

 .ןעגַארפ עשיטסיכרַאנַא ענייז רימ טלעטש רע יו ,ךארּפשסיוא

 ,ן'סָארַאי רָאטקיװ טכוזַאב ךיא בָאה ןָאטסָאב ןיא נידנעייז

 ַא יא ןעווענ זיא רעכלעוו ,טנארגיטיא רענושטנעמערק םעד

 ס'רעקָאט ןימאשזדנעב ןיא רָאטקאדער-טימ ַא יא ,רעצעזטפירש

 טציא קראי וינ ןופ טנאקאב טונ ןעוועג ענייז ריס ."יטרעביל,

 ךילנעזרעּפ .ןעגנוטכיר עכי?דנייפ ייווצ וצ טרעהעג רימ ןעבָאה

 םהיא ֹוצ ךיא ןיב ,אזלא ,דניירפ ןעבילבענ רימ ןענייז רעבָא

 ןיא ,עיצקאדער רעד ייב טניואוועג טָאה רע .ןערהאפענרעבירא

 י-לעז רעד ןיא ןעוועג זיא הריד ס'רעקָאט ,ןָאשייטס רעיווער

 .קָאשזורק רעייז ןעמוקנעמאזוצ ךיז טנעלפ ןעטראד ןוא .,זיוה רעב

 .תעל-תעמ ַא טכַארברַאפ ן'סָארַאי ייב בָאה ךיא

 קירוצ ןערהָאפעג ןיב ךיא ןעוו ,גנומיטש ןיימ קנעדענ ךיא

 םָאה ךיא סאוו םעד טימ ץלָאטש ןעוועג ןיב ךיא ,קרָאי וינ ןייק
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 ּוצ רעבָא .,טדָאטש עניטכיוו עסיורג ַא טכוזַאב ,ןָאטסָאב ןהעזעג
 טינ אקירעמא ךָאנ בָאה'כ זא ,טלהיפענ ךיא בָאה טייצ רעבלעזרעד
 א טניל סע זַא ;טנַאקַאב טינ ךָאנ רהיא טימ ןיב ןוא ןהעזעג
 ןייק בָאה ךיא עכלעוו ןופ ,טדעטש עליפ טימ דנאל עסיורג ,עסיורג
 .עלעטלעוו ןיילק ַא ןיא בעל ךיא זַא ;םטינ ףירנַאב

 - (ףנַאב ןעטייווצ םעד ןופ עדנע)



 עשינאקירעמא טינ ראפ ךוכ"רעטרעוו
 רעועל

 ןופ ליימ א זערָאװעג ןענייז עכלעוו עקירדסיוא ןוא רעטרעוו

 ןוא (דנַאלגנע ןוא) אקירעמַא ןיא ךארּפש רעשידיא רעד

 .םייה רעמלא רעזנוא ןופ ןושל םוצ טינ ןערעהעג עכלעוו

 ןעכלעוו ןוא ןיז םעד ןיא זיולב ןעבעגעג ָאד ןערעוו ןעגנוצעזרעביא יד)
 ..(קרעוו עויד ןוא טכיוובעג טרעוו טרָאװ רעד





 ךובירעטרעוו

 .א

 .ךַאמּפָא ,טקַארטנָאק -- טנעמירגַא

 "קער ,ןעסנָאנַא -- גניזייטרעוודַא

 .סעמַאל

 - טנעמזייטרעוודַא

 .עמַאלקער

 םווטפָאק-טטויברַא -- סללָארעוװַא

 "סטייבוַא רהעמ -- םייטרעווַא

 "ולנהעוועג רעד יװ ןעדנוטש
 .גָאט"סטייברַא רעכ

 .רוצַאּפש ,רהָאפסיורַא --- גניטוַא

 .ןעפיורד ןופ -- דײסטוַא

 רענעגויא ןייק טינ -- רעדייפטוא

 .שנעמב

 .טרילבעמ -- רשינריופעגסיוא

 "וואווייב ; ןעגרָאזַאב -- ןעדנעטַא

 "ומ ַא ףיוא) ייברעד ןייז ,ןענ

 .(גנולעטשרָאּפ ַא רעדָא גניט

 .לושידנעווָא -- לוקס גנינוויא

 ןעמ ןעמעוו רעניוא -- לָאדיײא
 .םרעטעגרַאפ

 .טנעהַא -- טנעשזרייא

 .ןעטסַאקיזייַא --- סקַאביזייא

 .לעוניא -- דנַאלייַא

 ווא -- סייא

 ןעמשירייא
 רעשירייֵַא

 -וטש יד ןעשיווצ גנַאגכרוד ---ליִא

 ַא רעדָא רעטַאעט ַא ןיא ןעל
 .לַאז-סגנולמַאזרַאפ

 .עטַארעצ --- הטָאֿלקיליא
 "עטעברַאפ -- סטנעמוואורפמיא

 .סעדָאגיװ עוינ ,ןעגנור

 ,עסנָאנַא

 .רעדנעלרוא

 .עטגולעגנייײרַא -- טנעמטסעווניא

 .לַאטיּפַאק

 "עג ַא ןעבָאה -- ןעויוורעטניא
 | .גנוטיוצ א רַאפ ךערפש

 : .גינעווניא -- דייסניא

 טי

 - סנערושניא

 .עקווָאכַארטס

 .תרזמ -- טסיא

 רעד) טיוז-חוומ -- רדייסיטסיא
 ןוא דנעגעג רעשודוא רעטלָא

 .(קרָאו ןוג
 ןעשיווצ טקנוּפ-ספּפמַאק -- וןשיא

 .ןעויטרַאּפ עשיטולָאּפ ווווצ

 .טכער ,טוג -- טיירי-ללָא
 ןַא ןופ דליב ַא -- םעס לעקנָא

 רעבלעוו ,רענַאקירעמַא ןעטלַא
 עטגינווארַאפ וד רָאפ טלעטש

 .ןעטַאַאטש
 .טפַאשלעזעג -- ןָאשיײאיסָאססַא

 .ףליהעג -- טנעטסיססַא

 טנעמַאלרַאּפ רעד -- ילבמעססַא
 -ווארַאפ יד ןיא טַאַאטש ַא ןופ

 .ןעמַאַאטש עטגונ

 ןופ דילגטימ ַא -- ןעמילבמעססַא
 ,טנעמַאלרַאּפ-טַאַאמש א

 ןעמ סָאװ טייצ ַא -- טנעמטניַאּפַא

 -ערט וצ ךיז ןעוו טמיטשַאב

 "עב זוא סָאװ ,עלעטש ַא ;ןעפ

 ןוא רעד זַא ןערָאװעג טמיטש

 .ןעבָאה יז לָאז רעד

 טמיטשַאב --- ןערָאװעג דעטניאּפַא
 "עטש וד ןעגָארקעג ,ןערָאװעג
 ' .על

 ןופ הריד ַא -- טנעמטרַאּפַא
 ַא ןיא ןעועמיצ עכולטע

 .זיוה רעסיוױג

 .טרָאּפשעגּפָא -- טפייסענּפָא

 .טדָאטש-ףיורַא -- ןואטיּפַא

 -ַאלק ,עיצַאלעּפַא ,עטוב --- לעיּמַא
 :טכירעג ןערעבעה 8 וצ עג
 ' .ףורפיוא

 ןעיוופ ןערעטנוא -- רעעדזעפָא

 ,לעמיה

 ,גנורעכיזרַאפ
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 םייברַא סָאװ רעד -- רָאטיײרעּפַא
 .ןישַאמ ַא יב

 / .ןעשזַאקַָאד ,ןעזייװַאב -- ןעדרָאפַא
 ,רָאטנַאק ,ָאוויב --- סיפַא
 / ,רעטמַאעב ,ריצוּפָא -- רעסיפַא

 .מנַאוצילָאּמ

 . "ווונעגעג רַאפ ןענווארעפ ןופ

 .("שודאל , העז) ףליה עגיט

 ןעבילקעגניײרַא -- טפומעגניירַא
 ,ךיז

 ,רָאטַארָא --- רָאטיערַא

 .ןיטלעּפַא -- שזדנערַא
 יב

 -ַאק ַא ,המַאר ַא } טסעק -- דראָאב
 -רעפ ,ןערָאטקעריד ןופ עמימ
 .רעטלַאװ

 "טדָאטש --- ןעמרעדלָא ווא דראָאב
 | .הטַאר

 -לוב -- ןָאשייקוידע ווא דראָאב

 מדָאמש ַא ןופ גנולייטּפָא-סגנוד
 .גנוריגער

 .טעשעלפ ,שַאלפ --- ?לעטַאב
 "רַאּפ ,ןעװעשטַאטרַאּפ -- שטאב

 .עוװטסשַאמ

 .שטַאטרַאּפ -- רעשטַאב

 .לעגניא -- קישטיַאב ,יִאב
 .לעקעּפ ַא --- לעדנַאב
 ךוט ךעלקעּפ) ךעלקעּפ -- ךעלדנַאב

 .(רעדוונש רַאפ

 ,סָאבעלַאב --- ססָאב
 סעקשטנעה --- סוװַאלגיגניסקַאב
 .געלשעג-טרָאּפס וצ

 .טעפוב ,שיט"קנעש -- רַאב

 .רערוזורפ ,רערעש -- רעברַאב
 .האוצמ -- ןיינרַאב

 "וָאג ,ןָאוסנאפ -- ןיוה-גנידרַאב
 .ךיק -

 ַא -- םוב

 ףוב-רעטרעוו

 סָאװ רעד ,רענָאוטנאּפ -- רעדרַאב
 ,רומרַאװק ןוא טסעק טגניד

 .קינרַאבַאכ -- רעלדוב
 .רַאבַאכ -- ל?לעדוב
 ,בצק -- רעשטוב

 .עקטַאי -- ּפַאש-רעשטוב

 .גָאט-סטרובעג -- יערחטריוב

 ,סקואוו רעכילצולּפ
 .גנואוושפיוא

 .רעטלַאהבוב -- רעּפיקקוב !
 לעטסעמ ַא ,סָאמ ַאוַא -- לעשוב

 (.וװ .ז .א האובת ףיוא}
 ןוא'ס ןעוו ;טגיטפעשַאב -- יזיב

 .םויברַא ךס ַא ָאד
 .טפעשעג -- סענזיב
 .עטרַאק-סטפעשעג -- דרַאק-סענזיב

 .ןַאמטסטפעשעג -- ןאמסענויב

 .על'הנוע ,דניק -- יבייב

 ןבשמ-טלעג ַא ,תוברע -- ?ייב
 זיב ןעטמריטסערַא ןַא רַאֿפ

 .סעצָארּפ רעד ךיז טנידנע'פ

 ףוּמש רענַאקירעמַא -- ללָאב-סייב
 .ללַאב ןוא

 .דעּפָאסילעװ -- לעקיסייב
 .בומשזירעלעק -- טנעמסייב

 ןַאלבעב עטקַאבעג -- סניב דקייב
 .(מנעלָאשט ןופ יװ)

 ןעמ אוו טפעשעג רעד -- ירעקייב
 .יירעקעב ,סקעבעג טפווקרַאֿפ

 .עדייבעג -- גנידליב
 .םיוב סָאװ רעד -- רעדליב
 ;גנונכער -- ?ליב

 .טלעג-ריּפַאּפ
 .ןעגווטשרעבוא ,ןעגָאלש --- טעיב

 "נָא רעשלַאפ ַא ,ןעגיל ַא-- ףָאלב
 . .לעטש

 ןווא ןופ) לאטרַאװק ַא --- קאלב
 .(ןעטייווצ ן'זיב גָאר

 ,עיצַאנגוסַא



 ןךובירע טרע ול
5 

 .עכורעווַאז -- דרַאזילב
 .לעקעז ,קַאז --- געב
 ַא רעדָא ,לַאדעמ ןימ ַא -- שזרעב

 -טוט ַא ןוא ןעמ זַא ,ןעכווצ

 .דילג
 .רעמוצ-ףָאלש --- םורידעב
 .("לייבא העו) -- ליעב

 :עציטש ,סיפענעב --- טיפענעב
 .ץונ

 ,רעלקעמ --- (רעקוָארב) רעקַארב
 .םיועב -- םורב
 .רעילומ --- רעיעליקירב

 םוול עמירָא לייצ ַא -- ןיאל-דערב
 .טיורב ףיוא ןעטרַאװ סָאװ

 ,גנולײטבָא ,גייווצ -- שטנערב
 .קוטשהירפ -- טסעפקערב

 ף

 ,ךָאטַאנרעבוג -- רָאנרעװַאנ
 .רעזייזוחגעוו --- דיאנ
 .טסימ -- שזדענרַאנ

 .םירָא טונ ,ךילגעמרַאפ --- ּפָא-טוג
 .לעדיימ עליואוו -- לריונידונ

 .טכַאנ עטוג -- טיינירוג

 .זַאג -- זעג

 "עג ,ךיז טערַאטסעג -- טיירטעג
 .טפשמ'עג ;טריבורּפ

 .ןעפורעגסיורַא--טשזדנעלעשטעג
 .לוּפש --- םיעג

 .עינוועטרַאק --- זיוה-גנילבמעג
 יַאווצ ךיז -- טעטימעג ,טימעג

 ,גנוטימ ַא ףיוא ןעמוקעגנעמ

 רעגּפָא ,טרעהעגפיוא -- טּפַאטסענ

 ,מלעטש

 "עטש ַא ןופ טגָאזעגּפַא -- טקעטענ

 .םייברַא רעד ןופ ,על

 .ןעבעגעגסיוא -- טנעטסעג

 .טכולטנעפערַאפ -- טשילבָאּפעג
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 .טכירלַאפ --- טסקיפעג |
 .מריזַאר ,טלָאגעג -- םוויישעג
 רעטשרעטנוא -- רָאלפירדנוארג

 ,שוַאטע

 .ןעלקוטרַאיזויַּפש --- סירעסָארנ

 .םָארקיזויּפש -- רָאטס ירעסָארג
 טעטימָאק ַא -- עטימַאק סנעווירג

 .סעגַאלק סּווא טרעה סָאװ

 טדָאטש וד -- קרָאידוינ רעטיערג
 -ורַא טימ ןעמַאזוצ קרָאו וינ

 .ךַאלטדעטש עגומ

 .קוטַאמַארג -- רעממערנ
 ,לוש-קלָאפ -- ?וקס רעממערג
 ע'רשכיןייקיטינ ,רַאבַאכ -- טפערג

 "עגנָא ןא ןופ ןעטסנידרַאפ

 .ןעמלעטש

 יד

 .טדָאטש ןרעֿטנורַא -- ןוַאטדוַאד
 .פערט יד רעטנורַא -- זרעטס-ןוָאד

 טפיל רעניילק ַא --- רעטייוו-םָאד
 -םָארַא רעדָא ןעהוצפיורַא ףיוא

 .טסומ רעדָא זווּפש ןעהיצ
 ךיז ןעלעטש ןעפוש ואוו -- סקאד

 .ּפָא

 .טוהירענעמ ַאזַא -- טעהייבריוד

 .עלעטש ,טייברַא --- בַאשזד
 .רעטכור -- שזדַאשזד

 .ץיוו ,סַאּפש -- קוָאשזד

 .גנוריצ --- ירלעושזד
 ענערָאװשעג ףלעווצ יד --- ירושזד

 .סעצָארּפ ַא ּווּב
 .סוינעגנעפעג -- ליישזד

 -עגלַא ?לַארענעג -- לַארענעשזד
 .ןוומ

 ןעמָאנ -- סנַאשעס לארענעשזד
 ןוא טכירעג לַאנימירק ַא ןופ

 ' .קרָאו וינ
= 
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 .לעקער ,עלעטנַאמ -- טעקעשזר
 "פדילגמומ ,גַאומיב -- סויד

 .ןווארעפ ַא ןיא רעייטש

 ,.רעמוציסע -- םורדגנינייד

 .גָאמומ --- רעניר

 .דנעגעג ,זוירק -- טקירטסיד

 -קָארּפ -- ינרױטטַא טקירטסיד
 . .רָאר

 רעגירעדינ -- טרוָאק-טקירטסיד
 .טבירעג

 .רָאטקעריד -- ןעיד

 .סעפעג -- סםעשיד

 .םסוצולָאּפ"םייהעג -- וויטקעטעד

 | .שיטיביורש -- קסעד

 --- סיטסָאשזד ווא טנעמטרַאּפעד
 .םוירעטסינימ-ץ;טסוו

 ,ףוש ַא ןופ עבולַאּפ-- -- קעד
 ,ןושַאמ-ביוה ַא -- קירעד

 .רעקיוטּפַא -- טסיגָארד

 .קוומּפַא -- רָאטס גָארד

 .לעטסעק-שיט ,דָאלּפוש -- רעַארד
 .ןעוווהרעטנוא -- סרעָארד

 .דיולק ַא -- טסערד

 יה

 -- סוויטייטנעזערּפער ווא זוַאה

 -ַאװ ןיא זיוה-ןעטַאטוּפעד רעד
 .ןָאמגנוש

 שייברַאלוש --- קריואוו-םוָאה
 ןוא וצ םיירג רעלוש רעד סָאװ
 .םיוה רעד

 .עיזַאנמוג -- ?וקסיײַאה

 .לַאיטגנולמַאורעפ -- ?לָאה
 ןופ רעמיטנעגייַא --- רעּפיק-ללָאה

 .ןעלַאז-סגגולמַאזרעפ
 ,טרוה ,ענלוגָא -- ?ײסלַאה

 ףךוב-רעטרעוו

 ::רעשיאערבעה ,רעשידיא -- ןרביה
 ,שואערבעה

 .גלָאפרע -- טיה
 .רעוט טּפיוה --- רעקריַאװ דעה
 -יַאװקיטּפיוה -- סרעדָאוװקדעה

 .ריט

 - .שולעּפַאק ,טוה -- טעה
 .לעטעלב-גולפ-- ליב-דנעה
 ,עסלוושטַאפ -- ףישטרעקדנעה
 ,לעכיטיזָאנ

 נ
 .גנומיטשּפָא ,עמיטש -- טוָאװ
 | .ןעמיטש -- ןעטוָאװ

 ןעמ סָאװ רעגייז ַא -- שטַאוװ
 ,ךיז ויב טגָארט

 .רעכַאמ-רעגיוז -- רעקיײמישטַאװ
 .ןעריצַאּפש ,ןהעג -- ןעקָאװ
 ןַא ןופ תורוכש -- סעשזדייוו

 .רעמייברַא
 .רענלעק -- רעטייוו

 .עולַאט ; ןָאמפ ;עזולב -- טסייוו !
 .עקזולב -- ?עטסייוו
 .רעטסנעפ --- וָאדניװ
 .מוג ,ונ ,ָאזלַא -- ללעוו
 .ברעמ -- טסעוו

 ,טווז"ברעמ -- רייפ-טסעוו

 .רעלבווּפש ,דַאלקפ --- זיוה-רעוו
 .ט |

 .שזַאטע רעטספכעה -- רַאלפ ּפַאט
 וצ ביוול ןַא -- גניווינסקנעהט

 .טָאג

 יָאוצַאנ ַא --- יעד נניוויגסקנעהט

 ףעד ןעוו בומ םוי רעלַאנ
 טָאג קנַאד קלָאפ רענַאקירעמַא

 טםומ רע סָאװ סטוג וד רַאפ
 .םהוא טימ

 .קידניא --- יקריוט

 .רבק -- םוט



 ףוב"רעטרעוז

 ןעמ טפור ווזַא) םירבק -- סמוט
 וינ ןיא סונגנעפעג-טדָאטש יד

 .(קרָאי
 .רערחעל -- רעשטיט
 ; ןושַאמ"בוורש 2 רעטיירפייט

 ָאזַא ףיוא טביירש סָאװ רעד
 ,.ןושַאמ

 טביוירש סָאװ יד -- עקרעטיײרּפיײט
 .ןושַאמ ַאזַא ףיוא

 ןופ לעטעצ ;טעליב -- טעקיט

 "ןעטַאדידנַאק ;ןעטַאדידנַאק
 .עטסיל

 ַא ןופ ןעמָאנ רעד -- ינעמעט
 ןוא ץיצַאזינַאגרָא רעשיטילָאּפ
 .קרָאי ןינ

 גנוטלַאהקירוצ -- סנערעּפמעט
 .ןעקנורט ןופ

 טימ רעיומ ַא -- זיוה-טנעמענעט

 .תוריד עלופ

 ףיוא טנוואוו סָאװ רעד--טנענעט

 .חריד רענעגנודעג ַא

 .ןעזניצ -- סעססעט
 .ןעמיוקגירעווש ,תורצ -- לעבָארט
 .לעדנַאה ,ךַאּפ ,הכאלמ -- ריירט

 רעלענָאיסעּפָארּפ --- ןָאינוי-דייירט
 .ןווארעפ

 -- סנעייללע רָאבייל דנע דיירט
 "רעפ רעטייברַא ןופ דנַאברעפ

 .טנָאינוו ,ןעניוא

 .גוצ -- ןיירט
 .טמשמ א ,סעצאופ א -- לעיירט

 .ךיז ן'טּפשמ---- ךיִז ןעלעיירט
 .ןעראטס ךיז ,ןעפורּפ -- ןעיירט

 .ןערעשַאב ,ןעצוּפַאב -- ןעמירט
 .עוייר -- פירט

 .לעצוּפש ,ץנוק --- סירט

 .דנובַאגַאװ ,עגַאידָארב -- ּפמערט

 .סנאש ,ןעטכווסיוא -- טנאשט

 .עכריק -- שטריושט

 : ,רעדניק -- ןערדלישט
 ,לענובַאריטניוה --- ייבבאריףישט
 .ןתוח -- ןעקישט

 .וורשעג-אררוה -- רישזי
 םוצ ןעפורסיורא -- שזדנעלעשט

 .ךיז ןעטעוו וצ רעדָא ףמאק
 ףווא גנוזײװנָא ,ןעכייצ -- קעשט

 : .טלעג |

 .להומש -- העשט

 .ערנעציזרָאפ -- טייפרעשט
 .רעדנעציזרָאפ --- ןעמרעשט
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 .ףיווה -- רראי

 .-רואראמ ּוד -- םסטייטס דעטיינוי
 .ןעטַאַאטש עטגינ

 | .אכָאריוא --- ּפָארוי

 -עמַא רעטכע ןַא ,יקנַאו-- יקנעי
 -גנע עטשרע וד ןופ רעגַאקיר
 -ןופצ יד ןּוא סעיונַאלָאק עשיל

 | .ןעטַאַאטש

 .ץנעדורפסירוי ,ץעזעג -- ַאאל
 .ארויב ס'טאקַאוודא -- סיפָאיַאַאל
 ַא ןופ רענייא) ןויארעפ -- שזדאל

 ךאפ ןענווארעפ ןופ דנאבראפ
 רעד .ףליה עגיטויזנעגעג
 -רָא , טסויה דנאבראפ רעצנאג
 .("רעדרָאפ רעדא "ןעד

 ףעקיטש וד ,ץַאלּפ רעד -- טָאל
 טיוב ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,דרע

 .זיוה ַא
 .טאקָאװדא --- רעיֵאל

 .רעצעלפ ,ץלוהעג -- רעבמַאל
 ,טיֹוצלָאמ רעטכייל -- שטנאל
 טנַאקורבַאפ ַא ןעו -- טוַאיקַאק

 -רַא ענויז עלַא םיוא טסולש
 .רעמייב
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 ווו עשירעפיטש ַא -- פולייריפול
 .ןעריזומַא וצ ךיז עלעג

 .רערהויפ --- רעדיל
 .טיײביַא -- רָאבייל

 בוטיםוי רעטייברַא --- יעדירַאבייל
 ןוא גָאטנַאמ רעמשרע רעד)
 .(רעבמעטּפעפ

 רעטייבוַא --- םואעסייל רָאבייק
 .רעטנעצ רעטייברַא ,יעציל

 רעטפעלקעגּפיורַא ןַא -- לעבייל
 .םמירשפווא

 .קעמָאולביב --- ירערבייל
 .ראקעטָאילביב --- ןעירערבייל
 .הרוש ,עונול -- ןיול

 .עטַארעצ עקיד -- םואילַאניל
 ,זיוה ַא ףיוא טקַארטנָאק ַא -- סעיל

 .עדנערַא ףיוא טמענ ןעמ סָאװ
 .לעטעלב-גולפ --- טעלפיל

 "עג"ץעזעג -- רושטיילסישזדעל
 יַאלרַאּפ ,גנולמַאזרעפ עדנעב

 -ַאק ןעטַאטוּפעד רעד ;טנעמ
 "נווא ןא ןופ טַאנעפ ןוא רעמ
 .טַאַאטש םענלעצ

 .ןעטסַאק-ףירב --- סקַאב-רעטעל
 ,ןָאילַאטשטָאּפ --- רעירעק-רעטעל

 .רעגעומ-ףירב

 .זווה ַא ןופ סָאבעלַאב--דרַאלדנעל
 .קָארוא ,עיצקעל -- ןָאסעֿפ
 ,גַארטרָאפ ,עיצקעל --- רושטקעל

 .מארעפער

 טלַאה סָאװ רעד -- רערושטקעל
 .עיצקעל ַא

 'מ

 | .גַאלשרָאּפ -- ןָאשוָאמ

 .טנַאקורבַאפ --- רערושטקעפונַאמ

 .ענַאיזעבַא ,עּפלַאמ --- יקנאמ

 - ןעוו) עקעטָאּפיה --- שזדייגטרַאמ
 -(זיוה ַא טצעזרַאפ ןעמ

 ײ קיש יי יה יה יא אי ר 5 א :

 ךוב-רעטדעוו

 ,קרַאמ --- טעקרַאמ

 -ענוס ,ףַארגַאטַאמעניק -- 'וואומ
 .ָאניק ,ַאמ

 -וא ;ךיז ןעבוילקרעביא -- ןעפומ

 ַא ןעקישקעװַא ,ןעביילקרעב
 .ןעטייווצ

 לייט עטסלעטימ -- טסעוו-לעדימ
 וצ בדעמ וצ) אקירעמַא ןופ
 "ווולק םורַא ,(קרָאז ןינ ןופ
 .ָאגַאקוש ,טיָארטעד ,דנעל

 ןעבָאה ,ךיז ןעלמַאזרעפ -- ןעטימ
 .גנוטומ ַא

 .טכָאמ סָאװ רעד -- רעקייפ

 .ץולימ --- עשילימ
 ועמ ןעוו -- ןָאשיײאירּפָארּפאסימ

 ,םוטנעגיוא עדמערפ וצ ףמענ

 .תועט -- קייטסימ
 סָאװ יד ,עטסָאבעלַאב -- סעסימ

 בלַאה ; ןעטנַאריטרַאוװק טלַאה
 ףךיוא סָאד טסייה סַאּפש ףיוא
 -- "סעסימ ןייזו) בייוװ ַא
 .(בייוו ןייז

 ,טדָאמש ןופ טּפיוה --- רָאיעמ
 .רעטסיימרעגריב

 .ךילגמומ --- רעבמעמ

 .רעטלַאװרעּפ -- רעשזדענעמ
 -לעפורַאק .ַא --דנוַאר-וָאג-יררעמ

 .עלעגיוו

 יב

 גנולעפשסווהַא יד --- ןָאשיײנימַאנ

 .טַאדידנַאק ַא ןופ

 ַא ןעלעטשטיורַא --- ןערינימַאנ
 .םַאדידנַאק

 .םייז-ןופצ --- טרָאנ

 .רהָאידוינ --- סרידוינ
 .רעגערט-סגנוטיוצ -- יִאב-סוינ

 ,ךַאז עמהענעגנַאנוא -- סנעסוינ
 .גנורעטש



 ףוב-רעטרעוו

 ;ךעלעזווה עצרוק -- סטנעּפ-עינ

 ןטינ הגאד רניימ-רעווענ

 טונ ןפווא םונ טכַאמ'ס)

 !גיטיונ

 .ךוטזלַאה -- יַאטיקענ

 .וימט עטסקענ -- ראָאד-טסקענ

 ,עט'נבש ַא -- עגירָאריטסקענ
 רוט א ךייַאיטימ טניואוו סָאװ

 ..רומ ַאדיב

 .לַאנָאוצַאנ -- לענַאשענ

 .ס

 רעשירדע - רעטנוא ---  יײװבַאס

 | .ןהַאביטדָאטש

 עטימַאק-רעטנוא -- עטימַאק-בָאט

 .םורד -- הטואס

 .;ךליש א --- ןיַאס

 ןופ תורוכש .,טלַאהעג --- ירַָאלַאס

 .ןעטלעטשעגנָא .ַא

 ,קנעש 8 -- ןולַאס

 .רעקנעש --- רעּפיק-ולאס
 .גנַאזעג ,דיל --- גנַאס

 -גָאטנוז -- טנעמלּפָאס יעדנַאס

 .עגַאלווב עגוד

 טוסט

 | "לעזעג ,ןווארעפ --- יטעיײסַאס

 פד ןופ ענויא ,טָאַאטש --- טייטס :
 ,טפַאש

 .סעקיולש -- םרעדנעּפסָאס

 +ןעטלַאהפיוא --- ןעטרָאּפָאס

 .עגַאלויב -- טנעמלּפַאס

 .ערעשטעוו -- רעּפאס

 .ןעדייל -- ןערעפַאס
 .סעקטעּפרַאקפ -- סקַאס

 .גלָאפֶע םסעסקַָאס

 סעסקופ

 -עשיזיווש) --- רעּפעשיגניטעווס
 .ןעטַאטשקרעװ עגיד'הרצ {רעמ

 -!הרצ ַא ןופ סָאבעלַאב --- רעטעווס

 וסָאװ רעד ; טטשקרעוו ןעגיד

 .ןעציווש לָאז רענעי זַא טכַאמ

 יי א יא איי ר 5

 א א
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 .םויטפָאק ,גוצנָא -- טוס

 "ווװ) שזַארימ --- ןַאשיי?ויקריוס

 ןעפווקרַאפ סע ןעגנוטויצ ליפ
 .(ךיז

 "נעטסַאפ, :העז) --- סרעדנעּפסוס |

 .("סועד

 =לַאװרעפ -- טנעדנעטניארעּפוס

 ' .רָאטקעריד ,רעט

 "עג רעכיוה -- טרוָאקי-םירּפופ

 ;טכיר

 .ןענויוא רענרעזייַא -- ווָאטס

 .לעטשּפָא ,רעהפיוא -- ּפַאטס |

 -עטשּפָא ,ןערעהפווא --- ןעּפַאטס 7

 .ןעל

 םוצ הרוהס עטוירגעגנָא -- קַאטס !

 .ןעפיוקרַאפ

 יַאד רַאֿפ) ןעקָאז -- סגניקאטס

 .(ןעמ

 .רָאזטקַא טפיוה -- רַאטס

 .םָארק --- רָאטּס

 .רעמערק --- רעּפיק-רָאטס

 .דיוה ַא יוב ךַאלּפעּוט --- פוטס

 .ףיש ַא ףווא רעניד -- דרַאויטס

 יַאב סע עכלעוו ןופ ןעלייט

 עטגונווארעפ יד  ןעהעטש

 .ןעטַאַאטש

 יַאב ,גנורהעלקרע -- טנעמטייטס
 .גנוטפיוה

 .עוצנַאטס -- ןָאשייטס
 .ָארווב-ווצילַאּפ -- זיוהיזָאשייטס
 ףווא םַאלק רעטירד -- שזדעריטס

 .ףיש ַא

 "רַא עגידנעטש --- באשזר ידעטס

 .טייב
2 

 ,עקרַאמיטסָאּפ -- פמעטס

 .ךעלעטעצ עטקורדעג-ךיל

 "נהע
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 ןעכלעוו ףיוא שיט ַא -- דנעטפס
 ן'םיוא סעּפע טמיוקרַאפ ןעמ
 ,סַאג

 ,סַאג -- טירטס

 .וווומארט --- רַאקיטירטס

 .קוורטש -- קיירטס
 "לעוו ויב ךַאפ ַא -- דיירט-ןַאזיס

 ןוא רָאנ טיוכרַא ןעמ ןעכ
 .ןענָאזוס עסיוועג

 .ןעצוז םוצ ץַאלּפ ַא -- טיס
 .טדָאמש -- יטיס

 .זיוה-המַאר -- לָאה-יטיס
 .רעגריב -- ןעזיטיס

 .רַאוטָארט --- קָאוװידייס

 .ןערָאּפשּפָא -- ןעפייס
 .ןעקלַאב ,טיפוס --- גניליס
 ווו טלעטרעצעג -- גניקַאטס קליס

 .טַארקָאטסירַא ןא
 ַא ןופ ןעמָאנ רעד -- גניסיגניס

 .קרָאו ןונ טַאַאמש ןוא עמרוט
 גרַאװרעטופ ַאזַא -- ןיקסילעיס

 .(דנוה-םי ַא ןופ לעפ)
 יּפָא עמיוהעג -- טָאלַאב טערקיפ

 ,גנומיטש
 יווקריופ, חעז) -- !אשיילוקריס

 .("ןָאשייל
 .ןָאגַאװ-ּפָאלש --- רַאק-גניּפילט
 .ךַארּפש-ןעסַאג -- גנעלס
 -רַא ןייק ָאטינ זיא'פ ןעּוו -- קעלס

 .םייב
 .גולק -- טרַאמס
 רעטסומ ,רעטלַאהסיורג -- בָאנס

 / .טנארפ
 ,רעבוב גנַאג ַא) גנַאג ַא -- טעס

 (.וו .ז .א ,רעלעמ
 .גנוכיולגסיוא --- טנעמלטעס

 .("ורַאלַאפ, העז) -- ירעלעס
 ,קישטזַארבָא ,עבָארּפ -- לעּפמעס

 .רעטסומ

 ךוב"רעטרעוז

 .עמצינעג -- עגידנעהידנַאקעס

 .עלעטש ַא ןופ ןעגָאוּפָא -- ןעקעס
 .רַאמערקעט -- ירעטערקעס
 -- טייטס ווִא ירעטערקעס

 .רעטסינומ-סטַאַאטש

 ,גנולווטבָא ,עיצקעט --- ןָאשקעס
 .עדער -- שטיּפס

 .גנוטלַאּפשוצ --- טילּפס

 .ןעגוולסיוא -- ןעלעּפס
 .ןעבעגסיוא -- ןעדנעּפס
 .רעגנערבפווא ןא -- רעדנעפס

 ,גנולחורפ ;ענושזורפפ -- גנירּפס

 -ַארק-לעמיה -- רעּפיײרקסיײַאקס
 .(עדוובעג עכווה רהעז) רעצ

 ַא וצ עקליּפש ַא --- ןיּפ-"ףרַאקס
 .ךוטזלַאה

 ןצ ךיז רעדניק רַאּפ) לוש --- לוקס
 .(ןענרעל

 -וורד, ערטיכ ַא ,ןַאלּפ ַא -- םיקס
 ."לער

 .רעכערב-קוורטש -- בעקס

 .ןעבייר ,ןערעייש -- בארקס

 יע

 .עבַאגפיוא -- ןָאשידע

 .סַאג עסיורג ַא -- וינעווע

 ---יטעייסַאס רושטלָאק לעקיהטע
 "קיווטנע רעד רַאפ ןווארעפ ַא
 ,לַארָאמ ןופ גנול

 .רעמיצ-טעדיוב -- סיטטע

 .מפיל -- ךרָאטיײיװעלע

 סָאװ ןהַאב-מדָאטש --- דעטייוועלע
 .ךיוה רעד ןיא טהעג

 .טלהעוורע -- דעטקעלע
 .ןעלהַאו -- סנָאשקעלע



 ךוב"רעמרעוו

 טַאטלוזער -- סנריוטיר-ןָאשקעלע
 סָאװ רעפיצ יד ,ןעלהַאוו ןופ

 רעדעי ןעמיטש ליפיוו ןעזייוו

 .ןעמוקַאב טָאה טַאדידנַאק

 ,גנובָאלרעֿפ -- טנעמשזרייגנע

 ךַאמּפָא ןַא ;םיאנת ,לָאמ-סנק

 .ןעפערט וצ ךיז ןעוו

 -לַאהרעטנוא -- טנעמנייטרעטנע

 .גנומ

 .גנולדנַאהּפָא ,לעקיטרַא --- ייססע

 סָאװ טייברַא יד -- טנעמנייססע

 -ווברַאטימ ַא סיורַא טיג ןעמ

 .רעטרָאּפער ַא ,רעט

 -ערגרַאפ ,בָאגוצ -- ןָאשנעטסקע

 - .גנורעס

 "סגנוטויצ רעלעיצעּפס -- ארטסקע

 .רעמונ

 .עזיוריריצַאפש 8 -- ןָאשריוקסקע

 .פ

 ןאוו ,עסַאקיייל ַא -- ּפַאשדןָאַאּפ

 ןכשמ ַא ףיוא טלעג טגרָאב ןעמ

 ,טייקבילטנעפע -- יטיסילבָאפ

 .ןעמַאלקער ,ןעסנָאנַא

 "ולטנעפע ;םוקילבוּפ -- קילבַאּפ

 .עש'להק ,עב

 .לושיקלָאפ --- ?וקס-קילבַאּפ

 .ןעבילטנעפערַאפ --- שילבַאּפ

 -- ןָאשיײאיסַאטסַא גנישילבָאּפ

 "וװצ ַא ןעקורד וצ ןייארעפ ַא

 .רעכוב רעדָא גנוט

 .רעבעגסיורַא --- רעשילבָאּפ

 / "לוב ,לעפָאטרַאק -- סָאטיעטַאּפ

 .סעב

 טימ טליפעג קעבעג ַא -- יַאּפ

 וו .ז .א זעק ,טכורפ

 ,רעקיטילָאּפ א -- ןעשיטילָאּפ
 .ןאקיטילָאּפ
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 רַאקוצילַאּפ -- ןעטּפעקיסילַאּפ

 .ןַאטוּפ

 .קיטקַאט ,קיטילָאּפ --- יסילַאּפ

 .ןערילָאּפ ,ןעצוּפ -- שילַאּפ
 .ענעשעק -- טעקַאּפ

 ןוא גנוטלַאהרעטנוא ַא -- יטרַאּפ

 א ןגנוניואו טַאװירּפ ַא

 : .ווטרַאּפ
 "עפעס ,גנומַאצּפַא --- ןַאשיטרַאּפ

 .ענער

 .ףתוש -- רענטרַאּפ

 :לֵאז --- רָאלרַאּפ

 רעטסוומיץַאש רעד --- רעסריוּפ

 .ףיש ַא ןופ

 ןיא דצק ַא ,עיצקעטָארפ --- 8

 ."שימ

 ,ךוב ַא ןיא לעטייז ַא -- שזדייפ

 | .גנוטייצ ַא רעדָא

 סָאװ לעפיש יד -- טוָאב-טָאלייּפ

 סעד ףיש רעסיורג ַא טזייוו

 | .געוו

 .רעלהַאמ --- רעטנייּפ

 .גנוטייצ ;ריּפַאּפ --- ךעּפייּפ

 ךיז ןעלעמש ןעפיש ואוו --- רעיּפ

 .ןעפַאה ַא ןיא ּפָא

 | .דליב --- רושטקיּפ

 גנֹוטכַא טיג סָאװ רעד -- טעקיפ

 ןייק ןייז טינ ןעלָאז סע
 .רעכערב-קיורטש

 .ןעגינעגרַאפ --- רושזעלּפ

 םורַא טגָארט סָאװ רעד --- רעלדעּפ

 .ןעפווקרַאפ וצ ערַאװ

 "כעזטּפיוה) טנעטַאּפ -- טנעטעפ

 .(גנודניפרע ןַא ףיוא ךיל

 ירעמע ןַא -- ?יעּפ

 שמעגרַאפ סָאװ רעד -- יסקַארּפ

 .טַאגעלעד ַא ןופ ץַאלּפ םעד

 .סינגנעפעג ,עמרוט --- ןַאזירּפ |
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 .רעקורד --- רעטנירּפ
 ַא ןופ רָאטקעריד -- לַאּפיסנירּפ

 .לוש

 רעגנַאל ַא -- קָאר טרעבלַא ץנירּפ
 .קָאר

 =ונויארַאפ --- ןָאשיירעדעפ-סערּפ
 .גגוטווצ ַא ןעבעגוצסיורַא גנוג

 .ם
 .ףמַאק ,געלשעג+--- טיַאפ
 .ןָאפָאמַארג -- ףַארגַאנָאפ

 .רענשזריק-רעטופ -- רעירָאפ
 ,עמרעפ -- םרַאפ
 רעטסטלע ,רעהעזפיוא -- ןַאמרַאפ

 .טיוברַא רעד ייב

 וװ) ט'נכשמ' רַאפ

 טמהענ ,םינ טלהָאצַאב רהוא
 .(וצ ךווַא ייב סָאד ןעמ

 .רעמרעפ -- רעמראפ

 .ןעגנודרַאפ -- ןעטנעררַאפ
 .לעבעמ -- רושטינריופ

 . עמרילבעמ -- סמור דשינרױּפ
 .ןערעמיצ

 גנודיילק יד --- םערד גנינוויא לופ
 םצומ לובסנַאמ ַא ענלעוו ןיא

 ַא רעדָא ללָאב ַא וצ סיוא ךיז
 .וז .א קַארפ ַא ןיא) טעקנַאב
 (.וו

 "עס ַא ; גזציסטכיזעג -- רושטיפ
 ןעהוצוע-וצ ןעלקיטרַא עיר
 .רעזעל

 .געלשעג -- טייפ
 ."רעטקאב , ,רעגעלש --- רעטייפ
 .רערַאנּפָא ,רענגיל --- רעקייפ
 -וונש ווּב ןירעפלעה --- ןירעשיניפ

 .יירעדי

 ךוב-רעטרעוו

 םבערוצ ,ןעטכיררַאפ -- ןעסקיפ |
 .לעציּפש ַא ןָאטּפָא ;ןעכַאמ

 שוַאטע ;עגָאלדָאפ -- רַאַאלפ
 -- רָאָאלפ ןעטירד ן'פיוא)

 ,(שזַאטע ןעטירד ן'פיוא

 .קירבַאפ -- ירָאטקעּפ
 -םגנונגעועג -- סערדַא לעוורעפ

 .עדער סגנונגעזעג ,ףירב
 .םָארּפ ,םָארַאּפ --- יררעפ

 עגודכעלויק ַאזַא --- ליהוו סיררעפ |
 .ךיז ןעריזומַא וצ גיוו

 .יורפ -- ירפ

 ֹק
 ווב טויברַא סָאװ רעד -- יֵאבדוַאק !

 ,טצעזרַאפ -- טשזרייגטרַאמרַאפ
 ! זווה ַא

 / ךַא יד ןעוו ,לעבעמ רעדָא
 / בווא רָאנ ,ְךייַא ייב טביילב

 עסיורג יוד ףיוא ןעפקָא יד
 "נעגעג"ברעמ יד ןיא סעמרעפ
 ,אקירעמַא ןופ ןעד

 ,לעטנַאמ רעקסמַאד ;קַאר -- טואק
 טַאַאטש ַא ןופ לייט ַא -- יטנוַאק

 .(טָאיװַאּפ ,דזעיוא)

 רעגנַאל רעד ,עקיַאטפ -- רעטנוַאק
 רעמערק ַא ןעכלעוו ףיוא שיט
 .הרוחס ןווז טפיוקרַאפ

 ,טדָאטש ן'רעסיוא -- ירטנוָאק
 .בושי ,דנַאל

 .מכירעג -- טרוָאק

 .דניקרעטסעווש -- ןיזָאק

 ענרעצליה ענהעש -- שזדעטטַאק
 .(עסיורנ ןווק טינ) זיוה

 .רעדיינשוצ -- רעטטאק

 -ווצ ַא ןופ ןעטלַאּפש -- סמולאק
 .גנוט

 .ןעגַארק --- ראללַאק
 םעטיזרעווינוא ַא -- שזדעללַאק

 ,גנודליב ענוומעגלַא רַאפ

 ; טלעמַאז סָאװ רעד -- רַאטקעלַאק
 .טנָאמ סָאװ רעד

 .גנולמַאז -- ןָאשקעלַָאק



 ךּוב"רעטרעוו

 1ןיורַא םוק -- ! ןיא-םָאק

 טניואוו סָאװ רעד --- רעטוימַאק
 טמוק ןוא טדָאמש ןערעסיוא

 בולוצ טדָאטש ןיא גָאט עלַא

 .טפעשעג

 .טעטימָאק -- עטימַאק

 .יורעלקעמ -- ןַאשימַאק
 עזעג עשילגנע -- ַאָאל ןאממַאק

 ןופ טעוועדנופעגנווַא ,ןעצ

 .ןעמווצרַאּבכ

 -רענע ףמַאק-להַאװ -- ןייּפמַאק
 ןעלמַאז וצ גנוגעוַאב עשיג

 -פירשרעטנוא ,תובדנ ,ןעמוטש

 -נַא ןַא סעּפע בילוצ רעדָא ,ןעמ
 .קעווצ רעד

 ןעמַאזוצ טַאנעס רעד --- סערגנַאק
 ןוא רעמַאק-ןעטַאטוּפעד ן'טומ

 טנעמַאלרַאּפ רעד ,ןָאמגנושַאוו

 .ןעמַאטש עטגונווארַאפ יד ןּופ

 ןופ רהָאפנעמַאזוצ --- ןָאשנעװנַאק

 .ןעטַאגעלעד
 -ווב ,גארטיוב --- ןָאשויבירטנַאק

 .גנורעיומש

 .דנוק -- רעמאטסָאק

 סָאװ רעד --- רעלדעּפ-רעמַאטסָאק
 ןוא ןעכַאז ןיירַא טגנוירב

 .ןעלהָאצוצסווא ףיוא בוטש

 רעדוונש ַא -- רעדיינש-םָאטטָאק

 "גולעטשַאב ףיוא טייברַא סָאוװ

 .(ןעדנוק) רעמָאטסָאק ןופ ןעג
 -קַארפ ַא ןופ גנוטַארעב --- סוקָאק

 .ומרַאְּפ ַא ןופ עוצ

 .וווומַארט ,ןָאגַאװ --- רַאק

 .עונול-ויומַארט --- ןייל-רַאק

 ן'רַאפ טלהָאצעג יד --- רעפירַאק
 .וװמַארט ַא ףיוא ןערהָאפ

 "עג עטגוװלעגנעמַאזוצ -- סדרָאק

 .ץלָאה עטקַאה

 ָנ
4 
: 

: 

 ,טכַאנייװ --- סעמטסירק |
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 .לעקניוו ,גָאר --- רענרָאק

 .ךוּפעט ,רָאיוװַאק --- טעּפרַאק

 .רעילָאטס --- רעטנעּפרַאק |
 .ךיק --- ןעשטיק |
 .ָאלעיר ,סעצָארּפ --- סייּק !

 ןעקעטש רעטרַאה רעצרוק -- בָאקק
 .בולק ;טנַאּוצולָאּפ ַא ןופ

 -עג"רעדוילק --- רָאטס-גנידַאלק |
 .טפעש

 .ןעלטנַאמ ןעיורפ -- סקוָאלק
 ףנופ) רעגווזידנַאװ---קָאלק-קַאלק |

 .(רעגווזַא ףניפ --- קַאלק'ָא
 .ןייר -- ןילק
 .ןעגינייר -- ןענילק
 ,קעבעג רעטופ -- קיעק

 : .קעבעג
 ,("ןײּפמַאק, העז) -- ןײּפמעק
 .ןעטקעפנָאק -- ידנעק
 .לעטיה ַא -- ּפעק
 .טלעג ןמוזמ -- שעק

 .ןעשנעמ עסַאמ --- דוַארק
 םיוא ןהעגרעבירַא -- ןעססָארק

 רעדָא געוו ,סַאג םיוז רענעי
 .ךיומ

 "רעקוצ

 "סירק

 .גָאטסטרובעג סע'סוט

 .טַאדנַאמ --- לאשנעדערק |

 "וווארושז -- סָאָאס ירעבנערק |
 .קָאס-סענ

 .רעטהערדוצ ַא -- קנערק
 : ר

 "רעביאיזעסַאמ ,טנוב -- טָאיאר
 .לַאפ

 טמוק'פ סָאװ טלָאצעג -- יטלַאיַאר

 "מעזקע ןעדעי רַאֿפ רעביירש ַא
 טרעוו סָאוו ,ךוב ןייז ןופ רַאלּפ
 סעדעי רַאפ רעדָא טפיוקרַאפ
 טמרעוו עסעיפ ןווז סָאװ לָאמ
 .טליּפשעג
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 .לעטעז ,סעקלוב -- סללָאר
 .להוטשיגיוו -- רעשטיגניקַאר
 .רעמיצ -- םור
 ןעמ ואוו זיוה ַא -- זיוה גנימור

 "רַאװק רַאפ ןרעמיצ טגנודרַאפ
 .ןעטנַארומ

 ,טנַאריטרַאװק -- רעמור

 | .ךַאז -- ףור
 ןעועל םוצ לעכובילוש -- רעדיר

 .(עיטַאמָאמסערב)

 ,ףיוקרַאפ ןעלעצנייא -- ליעטיר
 .ענלונָא טונ

 .("םָאיַאר, העז) -- טָאייר

 .רעטייו --- רעדייר
 .ףַאלעג-טעוו ַא -- סעפייר

 טויוצ-תורּפָא ,ענימערעפ -- סעסיר
 .לוש ןיא

 "וציטגנַאפּפמע -- םורדזַאשּפעפיר

 | .רעמ

 -- טייטסעילעיר
 .רעזייה

 -עצָארּפ ַא) ןעקוקַאב -- ןעויווער
 .(עיס

 סָאד) רעטכַאעג ַא -- רנערעווער
 -ולטסייג ַא ,בר ַא ףיוא טהעג

 בר ַא ףיוא ךילכעזטּפווה ,ןעכ

 ",שדוק ילכ, רעדנַא ןַא רעדָא
 "נווה , טדיילקעג טחעג סָאװ

 ,(?גוט

 רעדָא ,דנַאל

 ךוב-רעטרעוו

 ןעו) עיצַאנגיזער--ןַאשיײנניזער

 "עמש ַא ןופ ּפָא ךיז טגָאז ןעמ
 .(על

 ,עוומירב ,רעסעמיריזַאר --- רַאזייר

 .("רָאזייר, העז) -- רָאזיער
 .ףלוח --- ףילער

 | .מלעג-הריד -- טנער

 .ןעגנידרַאפ ,ןעגניד -- ןעטנער

 ףעד ,עסַאמ יד --- ליימ דנע קנער
 .םלוע

 .טכירַאב -- טרַאּפער

 ןוא רעלמַאז-סעיינ --- רעטרָאּפער
 .גנומווצ ַא

 .רָאטַאמרָאפעו -- רעמראפער

 .ש

 ,קורבַאפ ,טַאטשרַאװ -- ּפַאש

 .מֿפעשעג-ךוש -- רָאטפ-הוש

 .דמעה -- טריוש

 יןעריזַאר ,ןעלָאג -- ןעווייש

 יַאטשרַאװ ,ןעקיובַאפ -- רעּפעש

 .ןעמ

 רעגנַאל ַא ,רַאגוצ ַאזַא -- טורעש
 .רעניד ַא ןוא

 ,טנַאוצילָאּפ-סטכירעג -- ףירעש

 ,רעטסיימצילָאּפ-סמכירעג










